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ABSTRAK 

KEPEMIMPINAN MENURUT HADITS NABI SAW 

 Oleh : 

Khoirul Rosyid 

        Hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur,an memiliki otoritas dan 

posisi penting, karena implementasi hadits tersebut menentukan penerapan di 

lapangan yang menurut pelaksanaan dan ketetapan yang mapan. Seberapa penting 

posisi hadits dalam Islam nampaknya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena 

selain sebagai penjelas (bayan) bagi otoritas wahyu Allah (al-Qur,an) juga sebagai 

sumber Islam kedua yang menjadi rujukan para fuqaha‟ (ahli fikih / hukum 

Islam). 

        Salah satu tema hadits yang cukup menarik perhatian untuk dikaji adalah 

tentang kepemimpinan, sebab bagi umat Islam masalah kepemimpinan merupakan 

persoalan serius dan selalu aktual untuk dikaji dan diteliti, sebab hal tersebut 

merupakan hal yang mendasar, sehingga dalam syariat Islam masalah 

kepemimpinan mendapat atensi dan porsi yang sangat besar, oleh karena itu 

peneliti merasa tertarik ikut ambil bagian untuk meneliti dan mengkaji masalah 

kepemimpinan dalam bentuk karya skripsi yang berjudul ”KEPEMIMPINAN 

MENURUT HADITS NABI SAW”.  

        Fokus masalah dari penelitian ini adalah apa pengertian pemimpin menurut 

hadits Nabi ? bagaimana kriteria kepemimpin ideal menurut hadits Nabi saw ?  

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan menggunakan 

data primer yaitu kitab hadits kutubuttis‟ah, data sekunder adalah buku-buku dan 

artikel lain yang terkait pembahasan mengenai hadits-hadits kepemimpinan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data  

maudhu‟i atau tematik, yakni, menetapkan tema pembahasan, mencari dan 

menghimpun hadits dengan metode takhrij hadits, kemudian menguraikan hadits 

yang sudah ditemukan beserta mencantumkan matan (fiqh) hadits, menguraikan 

asbabul wurudnya. Metode pendekatan datanya menggunakan metode Syarh 

hadits,yang lebih menitik beratkan penjelasan kandungan dan uraian isi hadits. 

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis secara Deskriptif analisis dan 

analisis Kontekstual dengan variable utama  hadits-hadits tentang kepemimpinan 

yang ada dalam kitab hadits Kutubuttis‟ah. Adapun langkah-langkah pokok 

analisis data pada penelitan ini diawali dengan inventarisasi teks berupa hadits, 

memaparkan teks, mengklasifikasikan teks, menginterpretasikan teks secara 

obyektif,dengan didukung ayat-ayat al-Qur,an terkait. Kemudian dianalisis secara 

kontekstual dan dituangkan secara deskriptif dan ditarik beberapa kesimpulan 

secara deduktif dengan mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan.                

        Berdasarkan fokus masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa,pemimpin dalam perspektif hadis Nabi adalah setiap orang yang diberikan 

Amanah dan kepercayaan oleh Allah untuk melaksanakan amanah tersebut 

dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab yang kelak akan dipertanggung 

jawabkan dihadapan Allah swt, sekalipun wilayah kepemimpinannya hanya 

lingkup memimpin diri sendiri. Sedangkan kriteria pemimpin ideal berdasarkan 



 

hadits-hadits Nabi saw paling tidak memenuhi 15 kriteria yaitu: memiliki jiwa 

kepemimpinan, mempunyai rasa kasih sayang, adil, menepati janji, profesional, 

amanah, sesuai aspirasi rakyat, berpegang teguh kepada kitabullah(Al-Qur‟an), 

menunaikan hak-hak yang dipimpin, mengambil keputusan berpijak kepada 

kemaslahatan, siap dikritik, tidak meminta jabatan, mampu melaksanakan tugas 

(kompeten), menunjuk pengganti sementara (ad interim atau plt) jika ada sesuatu 

hal yang menyebabkan seorang pemimpin tidak bisa menjalankan tugas 

sebagaimana mestinya. 

 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

     Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung 

jawab atas kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan 

bertanggung jawab atas rakyatnya, setiap suami adalah pemimpin 

terhadap keluarganya dan bertanggung jawab terhadapnya, setiap istri 

adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab 

atas kepemimpinannya. Seorang hamba / pelayan adalah pemimpin 

bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. 

Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing 

bertanggung jawab atas kepemimpinanya.    (HR. Bukhari dan Muslim) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi
1
 makna yang 

terkandung di dalam judul skripsi ini, peneliti akan menegaskan beberapa kata 

yang digunakan dalam skripsi ini. 

Adapun judul skripsi ini adalah:  Kepemimpinan Menurut Hadits Nabi 

saw. Dari rumusan judul ini peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut: 

 Kepemimpinan adalah hal ihwal atau perihal memimpin
2
. Menurut Khotib 

Pahlawan Kayo kepemimpinan adalah suatu proses ketika seorang pemimpin 

membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol pikiran, perasaan atau tingkah 

laku orang lain.
3
 Selain itu, menurut Abdul Qadir Djaelani mengartikan 

kepemimpinan sebagai sebuah keseluruhan aktifitas mempengaruhi serta 

menggerakkan orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan.
4
 

Selanjutnya pengertian yang hampir sama juga dijelaskan bahwa kepemimpinan 

itu berkaitan dengan kepribadian yang memancarkan pengaruh, wibawa 

                                                             
 1 Pemberian  kesan, pendapat, atau  pandangan  teoritis terhadap sesuatu penafsiran. Lihat 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia,Cet IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), h.439  

 2 Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa  Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 1991), h. 1163 

 3 KB. Khotib Pahlawan Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah, (Jakarta: Amzah, 
2005),  h. 7 

 4 Abdul Qadir Djaelani, Perjuangan Ideologi Islam di Indonesia, (Jakarta: Pedoman Ilmu 

Jaya,1966), h. 60 



 

sedemikian rupa, sehingga sekelompok orang mau melakukan apa yang 

dihendakinya.
5
 

 Hadits secara bahasa artinya al – jadid ( yang baru ).
6
 Sedang secara 

terminologi menurut Ajaj Al-Khatib, dalam bukunya As-Sunnah Qobla At-Tadwin 

adalah “ Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi saw., baik berupa sabda , 

perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi”.
7
 

 Sedangkan menurut Syaikh Manna‟ Al-Qathtan dikutip dari buku beliau 

Mabahis Fi ulumil Hadits, hadits adalah” Apa yang disandarkan kepada Nabi 

saw, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik 

sebelum kenabian atau sesudahnya”.
8
 

Berdasarkan penjelasan istilah – istilah di atas dapat diketahui maksud dari 

judul skripsi ini adalah, penelitian yang dilakukan untuk menguraikan, 

memaparkan, dan menganalisis hadits – hadits Nabi yang berkenaan dengan 

masalah kepemimpinan. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang 

apa pengertian pemimpin, dan apa saja kriteria pemimpin ideal, menurut hadits 

Nabi saw. 

B.  Alasan Memilih Judul 

Hal yang menjadi alasan peneliti memiih judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
 

5
 KB. Khotib Pahlawan Kayo, Loc. Cit. 

 6Ahmad Warson Munawwir, Al – Munawwir Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 2002), h.241 
7 Muhammad Ajaj Al-Khathib, As-Sunnah Qabla  At-Tadwin, (Kairo: Maktabah Wahbah, 

19750, h. 19 
8 Syaikh Manna‟ Al-Qaththan, Mabahis Fi Ulum al-Hadits, Pent: Mifdhol Abdurrahman, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 22 



 

1. Judul ini mempunyai signifikasi yang sangat urgen terkait masalah 

kepemimpinan, karena disadari atau tidak akhir – akhir ini krisis 

masalah kepemimpinan  sudah melanda di berbagai aspek kehidupan, 

dan aspek keteladanan moralitas seorang pemimpin yang akhir-akhir 

ini mengalami kemerosotan yang sangat tajam dan menjadi sesuatu 

yang mahal harganya, budaya korupsi, kolusi, nepotisme, suap 

menyuap, dan sebagainya, seakan-akan menjadi sesuatu yang lumrah 

dan biasa, padahal seharusnya mereka bisa menjadi suri tauladan bagi 

masyarakat yang dipimpinnya, tapi justru yang terjadi adalah 

sebaliknya,  yang lebih ironis lagi bahwa budaya tersebut tidak hanya 

melanda para elit politik negeri ini tetapi juga sudah melanda 

diberbagai aspek kehidupan dan kalangan, dari tingkat terbawah 

(rakyat jelata) sampai teratas (penguasa). Kondisi ini diperparah 

dengan keadilan di negeri ini yang dirasa masih jauh dari harapan dan 

menjadi sesuatu yang langka, hukum hanya berlaku bagi rakyat biasa, 

bagi para elit penguasa, hukum tak ubahnya seperti barang komoditi 

yang bisa diperjual belikan, yang salah bisa menjadi benar, dan yang 

benar bisa menjadi salah,seakan-akan supremasi hukum telah mati suri 

bahkan terkesan hukum tajam kebawah tapi tumpul keatas, padahal 

salah satu tujuan pendirian negeri ini adalah agar terciptanya keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat. Melihat kondisi ini tentunya kita 

merindukan sosok pemimpin seperti Rasulullah dan model 

kepemimpinan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, sebuah 



 

kepemimpinan yang adil yang mampu menerapkan hukum pada negeri 

dan manusia menurut apa yang Allah ta‟ala perintahkan dan tentukan 

dalam seluruh segi kehidupan dengan syari‟at Islam, sehingga mampu 

membawa Negara ini menjadi Negara yang Allah sebut dalam Al-

Qur,an Q.S. Saba‟ 34: 15 yang berbunyi:  

                            

                       

Artinya: Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan 

Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah 

kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah 

olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah 

kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan 

(Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". 

Baldatun thoyibatun wa rabbun ghofur (Negara yang baik, aman, 

tentram, makmur dan penuh ampunan Allah). Oleh karena itu dengan 

mempelajari hadits-hadits Nabi yang terkait masalah kepemimpinan 

diharapkan akan lebih mengetahui apa pengertian pemimpin, apa saja 

kriteria pemimpin ideal,  yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. 

2. Kajian kepemimpinan merupakan masalah yang selalu aktual untuk 

dibahas, sebab merupakan hal yang sangat mendasar di dalam Islam 

sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya. 

3. Tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas 

dan menulis skripsi ini, dengan baik dan relevan sesuai bidang ilmu 

yang peneliti tekuni di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits. 



 

C. Latar Belakang 

Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup 

seorang diri. Perbedaan pendapat, ambisi dan kepentingan masing-masing yang 

muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu 

lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, dan pembunuhan, yang pada akhirnya 

terjadi kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu 

sendiri. Untuk menghindari hal tersebut maka, dibutuhkan adanya aturan dan 

orang yang mengaturnya atau seorang pemimpin dalam suatu golongan tersebut.
9
 

Namun, diantara perbedaan tersebut terdapat kesamaan yang menjadi 

motivasi untuk membentuk suatu kelompok atau organisasi. Organisasi ini 

dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dalam memanfaatkan kesamaannya itu 

sehingga mencapai tujuan bersama. Demi efisiensi kerja dalam upaya mencapai 

tujuan dan mempertahankan hidup bersama, diperlukan seorang pemimpin dalam 

kelompok tersebut. 

 Al-Qur‟an menunjukkan bahwa manusia dibebani tugas oleh Allah untuk 

memakmurkan bumi. Tugas yang disandangnya ini menempatkan setiap manusia 

sebagai pemimpin (khalifah), sebagaimana tertera dalam Al-Qur‟an surat Al-

Baqarah ayat 30 yang berbunyi:  

                              

                         

     

                                                             
 

9
 Haidari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 19993), h. 8 



 

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka 

berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

 

 Setiap orang harus memimpin dimulai dari dirinya sendiri, dengan berbuat 

amal kebajikan bagi dirinya sendiri, orang lain (masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa) agar mencapai tujuan 

hidupnya berupa keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat 

kelak. Setiap manusia harus mengendalikan dirinya baik dalam kehidupan 

bermasyarakat maupun sebagai makhluk Allah yang memikul kewajiban 

menyampaikan pertanggung jawaban atas segala tingkah laku dan perbuatannya 

selama hidup dimuka bumi. 

Kajian tentang kepemimpinan memang sejak dulu telah banyak menarik 

perhatian para ahli, sepanjang sejarah dikenal adanya kepemimpinan yang 

berhasil dan tidak berhasil. Selain itu kepemimpinan banyak mempengaruhi cara 

kerja dan perilaku banyak orang. Sebagian sebabnya ada yang diketahui, sebagian 

belum terungkap. Oleh karena itu kepemimpinan banyak menarik perhatian para 

ahli untuk dipelajari.
10

 

Bagi umat Islam kepemimpinan adalah persoalan serius dan selalu aktual 

untuk dibahas, sebab hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar, oleh 

karena itu masalah kepemimpinan mendapat perhatian yang sangat besar dalam 

syari‟at Islam. Ia tidak hanya berhubungan dengan manusia, tetapi juga 

                                                             
10 Zakaria, “Konsep Ajaran Islam Tentang Kepemimpinan”. Majalah Al-„Adalah, No. 20 

– 21 (Juli-Desember, 1998), h. 10 



 

menyangkut hubungan manusia dengan tuhan, melaksanakan kepemimpinan 

dengan baik berarti melaksanakan amanah, dan berarti pula melaksanakan amanah 

ibadah dan berpahala, sedangkan kepemimpinan yang tidak “becus” menyesatkan 

pengikut berarti dosa yang mengakibatkan diazabnya seseorang diakhirat nanti.
11

  

Dalam masalah kepemimpinan, Nabi Muhammad saw menyatakan: 

 

Artinya: Ketahuilah, bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan bertanggung 

jawab terhadap pimpinannya itu. Maka imam adalah seorang pemimpin yang 

bertanggung jawab terhadap pimpinannya (rakyatnya). Seorang lelaki (suami) 

adalah seorang pemimpin bagi keluargannya dan bertanggung jawab terhadap 

mereka. Seorang istri (wanita) adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya 

dan bertanggung jawab terhadapnya. Sedangkan seorang hamba (budak) adalah 

pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan bertanggung jawab terhadapnya. 

Ketahuilah,maka kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian 

bertanggung jawab terhadap pimpinannya. 

 

       Dalam pernyataan Nabi di atas menunjukkan bahwa dalam posisi dan 

status apapun juga, manusia sebagai pribadi maupun sebagai umat, tanggung 

jawab sebagai pemimpin tidak dapat dielakkan. Apabila tanggung jawab ini 

ditunaikan, maka akan menjadikannya sebagai orang orang yang beruntung. 

Namun sebaliknya jika diabaikan, maka ia termasuk orang-orang yang merugi.
13
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 Tanggung jawab ini akan semakin berat, apabila seseorang  menjadi 

pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanggung 

jawab ini menjadi berat, karena hakikat kepemimpinannya memiliki dua dimensi, 

Pertama adalah  pertanggung jawaban yang harus disampaikan pada orang-orang 

yang dipimpinnya. Kedua adalah pertanggung jawabannya kepada Allah tentang 

kesungguhan dan kemampuannya dalam mengikuti serta menjalankan petunjuk 

Allah dan keteladanan Nabi Muhammad saw dalam memimpin. Dua dimensi ini 

akan berpadu menjadi satu kesatuan, apabila tanggung jawab yang kedua tersebut 

telah ditunaikan secara baik semata-mata karena Allah swt, maka secara pasti 

dimensi pertama juga terpenuhi. Dengan demikian, jelas bahwa kepemimpinan 

berkenaan dengan hubungan vertikal dengan tuhan ( habl min Allah) dan 

hubungan secara horizontal dengan sesamanya (habl min al-nas).
14

 

 Sosok pemimpin yang bisa memenuhi dua dimensi inilah yang diharapkan 

ada pada setiap pemimpin pada wilayah terkecil hingga terbesar, yaitu sebuah 

negara. Namun kenyataan yang terjadi, tidak semua pemimpin mampu 

memenuhinya. Ada pemimpin yang baik, pemimpin yang buruk, bahkan ada pula 

yang abnormal. 

       Kepemimpinan dalam dunia Islam dikenal dalam beberapa istilah, 

Khilafah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, ri‟asah, dan ri‟ayah. Diantara 

para ulama, ada yang menyamakan istilah-istilah tersebut dan ada pula yang 
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membedakannya. Dalam menyebut pemimpin dalam pemerintahan (kepala 

negara), istilah khalifah, imam, Raiyah, dan amir yang sering digunakan.
15

 

      Masalah kepemimpinan dalam Islam merupakan masalah penting dan 

menarik. Kesalah pahaman terbesar dikalangan umat Islam yang  terjadi pasca 

wafatnya Nabi adalah dilatar belakangi oleh masalah ini. Kesalah pahaman 

masalah kepemimpinan ini telah mengakibatkan pertumpahan darah dalam Islam 

yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masing-masing pihak yang berseteru saat 

itu mengaku bahwasannya orang pilihan dari golongannyalah yang berhak 

menduduki kursi kepemimpinan umat Islam.
16

 

       Salah satu hadits shahih riwayat muslim yang membicarakan tentang 

kepemimpinan dalam pemerintahan menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw 

menyebutkan ciri-ciri seorang pemimpin yang baik dan buruk sebagaimana sabda 

beliau yang berbunyi: 

 

 

 Artinya: Muslim berkata:Diceritakan kepada kami oleh Ishak ibn Ibrahim 

al-Hanzali, diberitakan kepada kami oleh “Isa ibn Yunus, diceritakan kepada 
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kami oleh al-Auzai dari Yazid ibn Jabir dari Raziq ibn Hayyan dari Muslim ibn 

Qarazah dari „Auf ibn Malik dari Rasu saw Bersabdaan: “ Sebaik-baik pemimpin 

kalian adalah orang yang mencintai kalian begitu pula sebaliknya dan mereka 

selau mendoakan kalian dan kalian juga mendoakan mereka, dan sejelek-jeleknya 

pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka juga membenci kalian dan 

kalian melaknat mereka dan begitupula sebaliknya, Rasul ditanya: apakah 

mereka boleh diperangi? Rasul menjawab tidak selama masih mengerjakan 

shalat dan jika kalian melihat pada diri mereka sesuatu yang tidak disukai maka 

bencilah pekerjaannya dan jangan kalian membangkang”

 

  Hadits di atas secara implisit menyebutkan bahwa seorang pemimpin 

dapat dikatakan baik jika mampu menciptakan suasana saling mendukung antara 

kedua belah pihak yaitu antara pemimpin dan yang dipimpin yang didasari oleh 

perasaan saling mencintai dan menyayangi. Suasana seperti ini dapat menjadi 

modal awal yang sangat berpengaruh positif dalam mewujudkan tujuan bersama. 

       Sebaliknya, seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin yang 

buruk, jika suasana yang terbangun di masa kepemimpinannya bernuansa negatif, 

yaitu rasa saling membenci bahkan melaknat. Kondisi demikian tentunya dapat 

menimbulkan efek negatif dalam proses perjalanan roda kepemimpinannya yang 

dapat merugikan salah satu bahkan kedua belah pihak, yaitu ketertindasan yang 

biasanya terjadi pada kalangan rakyat yang dipimpin. 

       Untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan di atas peneliti 

merasa perlu mengadakan pengkajian tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan 

kepemimpinan sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang 

pengertian pemimpin menurut hadits, dan apa saja kriteria pemimpin yang ideal 

sesuai dengan tuntunan rasulullah saw.  

       Diantara hadits-hadits tentang kepemimpinan yang akan di kaji adalah: 



 

 

 

 

                                                             
 18 Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Shaheh Bukhari Kitab. Ahkam, 
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al- Jaiz wa al-Hasu, Juz III. hal. 1495 

 19 Hadits ini dikeluarkan oleh Imam bukhari dalam Shaheh Bukhari, Kitab. Ahkam , Bab. 

Man  lam  ya‟tarisbi to‟ni man  la ya‟lamu fi al –umara,i haditsan, Juz. VII. hal. 460  
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Syaibani. di dalam Musnad Ahmad, Bab. Musnad Anas bin Malik, (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub 

al-„ilmiyah, 1993 M), Juz. III, cet. I,  h. 159. 



 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, supaya alur penelitian ini 

sistematis dan terarah, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dicarikan 

jawabannya dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Apa pengertian pemimpin menurut hadits Nabi saw? 

2.  Apa saja kriteria pemimpin yang ideal menurut hadits Nabi saw? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

     Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Dalam rangka lebih memahami apa makna yang terkandung dalam 

hadits-hadits kepemimpinan 

2. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran apa pengertian pemimpin 

menurut hadits Nabi, bagaimana kriteria pemimpin yang ideal menurut 

hadits Nabi saw. 

3.  Sebagai tugas akhir, guna memperoleh gelar sarjana (SI) dalam bidang 

Tafsir Hadits pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.  
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b. Kegunaan Penelitian 

1.   Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan 

pemikiran umat islam terkait dengan masalah kepemimpinan di dalam 

hadits Nabi saw. 

2.  Dilihat dari problem masalah kepemimpinan saat ini, khususnya 

masalah kepemimpinan dalam hadits Nabi saw dapat digunakan bagi 

pengembangan ilmu-ilmu agama dalam kajian kepemimpinan ke 

depan. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian mengenai kepemimpinan menurut hadits Nabi saw, ini 

merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini bukanlah penelitian lapangan, 

sebaliknya penelitian ini merupakan peneitian murni atau penelitian kepustakaan 

(Library reseach). 

1. Sumber Data 

 Dalam pengumpulan data ini diambil dari beberapa sumber sebagai   

berikut: 

a. Sumber Primer, yaitu” Informasi yang secara langsung mempunyai  

wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan 

penyimpanan data, sumber semacam ini dapat disebut juga dengan 

data atau informasi dari satu orang ke orang lain”.
22

 Dalam hal ini 

mula- mula peneliti menggunakan Al-Mu‟jam al-Mufahras li alfadz 
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al-Hadits dan Al-Maktabah Al-Syamilah sebagai alat bantu, dan 

memakai empat term yaitu: 1)   ذالفة   (4) ايرية   (3) ايةرض   (2) ضعٛة 

untuk menemukan hadits-hadits tentang kepemimpinan. Setelah 

mengetahui letak dan di mana hadits yang dimaksud berada, 

kemudian peneliti mencari pada kitab aslinya yaitu kitab-kitab hadits 

(kutubutis‟ah)  

b. Sumber sekunder, yaitu” Informasi yang secara tidak langsung 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang 

ada padanya atau suatu buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan.” Sumber data yang digunakan dalam kajian ini 

adalah: Buku-Buku, Karya Ilmiah, Artikel-Artikel, Majalah dan lain-

lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini”.  

2. Metode Takhrij Hadits 

Takhrij adalah menunjukkan tempat pada sumber aslinya, di mana 

hadits tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian 

menjelaskan derajatnya jika diperlukan.
23

 Metode takhrij dapat 

diartikan sebagai suatu cara untuk mencari atau menelusuri suatu hadits 

pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadits yang bersangkutan. 

Abu Muhammad Abdul Mahdi menyebutkan bahwa, metode takhrij ada 

lima macam yaitu: 

1. Takhrij menurut lafal pertama hadits 

2. Takhrij menurut lafal-lafal yang terdapat dalam hadits 
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3. Takhrij menurut perawi terakhir 

4. Takhrij menurut tema hadits 

5. Takhrij menurut klasifikasi jenis hadits
24

 

Dari kelima metode tersebut yang peneliti gunakan adalah metode 

takhrij menurut lafal-lafal yang terdapat dalam hadits, dengan bantuan 

kitab al-Mu‟jam al-Mufahras, yang dalam penelitian ini terkait dengan 

hadits-hadits kepemimpinan.   

3. Metode Pendekatan Data 

 Metode pendekatan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode syarh hadits, bukan penelitian yang lebih menitik 

beratkan seputar sanad dan matan hadits, tapi lebih memfokuskan pada 

penjelasan uraian isi dan kandungan sebuah hadits. 

    Di dalam bahasa arab, syarh merupakan bentuk mashdar dari asal 

شةطار  –ٚشةطذ   –شةطذ    yang berarti membuka dan menjelaskan,
25

 artinya 

sebuah penelitian yang menguraikan sesuatu dan memisahkan bagian 

Sesuatu dari bagian yang lainnya. Di kalangan para penulis kitab 

berbahasa arab syarh adalah, memberi catatan dan komentar kepada 

naskah atau matan suatu kitab.
26

 

     Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa syarh tidak hanya 

terbatas pada penjelasan naskah kitab yang berkutat pada exsplanasi, 
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melainkan juga uraian dalam arti interpretasi. Oleh karena itu, syarh 

juga bisa berupa uraian dan penjelasan tentang suatu kitab secara 

keseluruhan, bisa juga merupakan uraian sebagian kitab, bahkan uraian 

terhadap suatu kalimat dari sebuah hadits. Istilah syarh kitab 

dimaksudkan sebagai uraian atau penjelasan satu kitab secara 

keseluruhan. Apabila dikatakan syarh hadits secara mutlak, maka yang 

dimaksud adalah syarh terhadap ucapan, tindakan, dan ketetapan 

Rasulullah saw, (Hadits) beserta sanadnya,
27

 yang dalam penelitian ini 

berupa hadits-hadits tentang kepemimpinan. 

       Dilihat dari segi metodenya maka syarh hadits  terbagi menjadi 

4 macam yaitu: 

1. Metode Ijmali 

2. Metode Tahlili  

3. Metode Muqaran 

4. Metode Mawdhu‟I, 

       Dari keempat metode tersebut yang peneliti gunakan adalah 

Metode Mawdhu‟I, yaitu sebuah metode pensyarahan atau pengkajian 

hadits berdasarkan tema yang dipermasalahkan. yang dalam penelitian 

ini adalah hadits-hadits yang mempunyai tema tentang kepemimpinan 

4. Metode Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan 

a.  Deskriptif Analisis 
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      Deskriptif analisis adalah penyelidikan yang menuturkan, 

menganalisa dan mengklasifikasikan, juga menafsirkan data yang ada 

serta menginterpretasikan data yang ada.
28

 Dalam hal ini peneliti 

memaparkan data yang ada yaitu berupa hadis-hadits Nabi tentang 

kepemimpinan dan mengklasifikasikan juga menafsirkannya. Dalam 

mengklasifikasikan hadits tentang kepemimpinan peneliti melihat 

bahwa terdapat hadits-hadits yang berbicara tentang pengertian 

pemimpin,apa saja kriteria  pemimpin yang ideal. 

b. Analisis Kontekstual 

      Analisis kontekstual adalah “Metode yang menghasilkan atau 

memadukan perkembangan masa lampau, kini dan mendatang”. Metode 

ini digunakan untuk data Al-Qur,an dan data hadits sebagai sentral dan 

terapan masa lampau, kini, dan masa yang akan datang.
29

 Sehingga 

makna yang tersirat dari ayat Al-Qur,an dan hadits dengan berawal dari 

pengertian kontekstual. 

      Metode Analisis kontekstual ini peneliti gunakan dalam memahami 

hadits-hadits tentang kepemimpinan, karena bagaimanapun untuk 

memahami hadits harus mengetahui konteks pada saat hadits itu turun, 

baik mengenai asbabul wurudnya maupun kultur ataupun setting sosial, 

kemudian peneliti kaitkan pada saat sekarang dan masa yang akan 

datang, kemudian dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan terhadap 
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hadits-hadits tentang pengertian pemimpin, dan apa saja kriteria 

pemimpin yang ideal. 

      Selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah pengambilan 

kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif  yaitu suatu cara 

penganalisisan terhadap suatu obyek tertentu dengan bertitik tolak dari 

pengamatan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus.
30

 

      Setelah peneliti memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan 

kepemimpinan menurut hadits Nabi saw secara umum, kemudian 

disimpulkan melalui pengamatan lalu mengambil kesimpulan secara 

singkat, sehingga kepemimpinan menurut hadits Nabi saw bisa 

tergambar dan terjawab sebagaimana mestinya. 

G. Tinjauan Pustaka 

Pada era sekarang , tentunya karya ilmiah atau penelitian bukanlah hal 

baru lagi, meskipun ada penelitian judul baru, mau tidak mau harus diakui bahwa 

penelitian karya ilmiah itu bukanlah hal baru, akan tetapi lantas tidak menjadikan 

kita berhenti dan tidak mau menulis karya baru, karena meski sama tetap saja 

akan ada sisi yang berbeda, seperti halnya dengan penelitian judul skripsi ini yang 

berjudul, “KEPEMIMPINAN MENURUT HADITS NABI SAW” kajian 

kepemimpinan bukanlah hal baru, pada peneliti sebelumnya telah lebih dulu 

diteliti oleh seorang yang lebih dulu, diantara judul dan penelitian yang telah ada 

adalah: 
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1. Kepemimpinan Dalam Al-Qur‟an (Studi Tafsir Al-Misbah) skripsi 

yang ditulis oleh imam zarkasyi tahun 2008, jurusan Tafsir Hadits, 

Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, skripsi ini mengkaji 

tentang bagaimana karakter dan pola kepemimpinan yang ideal dalam 

prespektif tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. 

2. Kepemimpinan Dalam Al-Qur‟an (Menurut imam al-Thabari dan 

imam al-Thabathabai) skripsi yang ditulis oleh bisri musthofa tahun 

2014, jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan 

Lampung, skripsi ini mengkaji tentang kepemimpinan dalam Al-

Qur‟an dari sudut pandang imam al-Thabari dan imam al-Thabathabai 

tentang pemimpin, sikap seorang pemimpin, dan bagaimana 

kepemimpinan ideal. 

3. Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur‟an (Studi Komparatif 

Penafsiran al-Suyuti dan M. Quraish Shihab) skripsi yang ditulis oleh 

joko imam saputra, tahun 2015, Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas 

Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, skripsi ini membicarakan 

tentang bagaimana sebenarnya kejelasan formulasi kepemimpinan 

perempuan dalam Al-Qur‟an,   prespektif penafsiran as-Suyuti dan M. 

Quraish Shihab. 

4. Moralitas Kepemimpinan Rasulullah dan Kepemimpinan Nasional, 

skripsi yang ditulis oleh rahmini, tahun 1999, jurusan Aqidah Filsafat, 

Fakutas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, skripsi ini 

membicarakan bagaimana perbedaan antara moralitas kepemimpinan 



 

Rasulullah dan kepemimpinan nasional, sehingga kepemimpinan 

Rasulullah disebut kepemimpinan ideal dan sempurna dan menjadi suri 

tauladan bagi seluruh umat manusia. 

5. Karakteristik Kepemimpinan dalam Al-Qur‟an, skripsi yang ditulis 

oleh rifni, tahun 2000, jurusan Aqidah Filsafat, Fakutas Ushuluddin, 

IAIN Raden Intan Lampung, skripsi ini berbicara tentang bagaimana 

karakteristik kepemimpinan ideal prespektif Al-Qur‟an 

   Dari beberapa judul skripsi di atas memang tema besarnya adalah 

kepemimpinan, akan tetapi belum ada yang secara spesifik mengkaji berdasarkan 

hadits-hadits Nabi saw, inilah yang membedakan antara skripsi ini dengan judul- 

judul yang telah ada, karena skripsi ini mengkaji masalah kepemimpinan 

prespektif hadits-hadits Nabi saw. 

  



 

BAB II 

TEORI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM 

A. Pemimpin Dan Kepemimpinan 

Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang sulit 

dipisahkan, karena tiada pemimpin tanpa kepemimpinan, sedangkan 

kepemimpinan tidak akan berarti tanpa pimpinan.
31

 

 Pemimpin adalah seseorang yang memenuhi kemampuan-kemampuan dan 

sifat-sifat yang diperlukan untuk memimpin orang lain.
32

 Dalam islam kata 

pemimpin identik dengan istilah Imam
33

, Khalifah
34

, dan Ulil Amri. 

Imamah merupakan lembaga induk kenegaraan setelah wafatnya Nabi 

untuk melindungi agama dan mengatur dunia
35

. Sebuah Imamah dikepalai oleh 

seorang Imam.
36

 Khilafah
37

 merupakan institusi politik yang dilembagakan secara 
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34 Gelar Khalifah pertama kali digunakan kepada Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab 

dengan gelar “Khalifah-Khalifah Rasul Allah “. Tapi ia tak menyukai gelar ini. Ia menyebut 

dirinya Amir al-Mu‟minin (Pemimpin orang-orang mukmin ). Usman bin Affan dan Ali bin Abi 

Thalib jug digelari Khalifah Rasul. Keempat Khalifah ini lebih populer disebut Khulafa al-

Rasyidin (Khalifah-Khalifah yang mendapat petunjuk ). Ada yang menyebutnya “the pious caliph 

“ (Khalifah yang amat setia dan taat pada agama, saleh ). Ada juga yang menyebut dengan “ the 

ortodox caliphate “ (Khalifah yang kuat berpegang kuat pada ajaran dan keyakinan). Lihat: Ibid. h. 

56 
35 Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basriy al-Baghdadi al-Mawardi, Al- 

ahkam as-Sultaniyyah, Bab, Aqdu al-Imamah, (Beirut-Lebanon: Dar-al-Fikr, 1960), Cet I, h. 5 
36

 M. Ali Haidir, Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fiqih Dan Politik, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 25 
37 Para ahli hukum Islam mendefinisikan Khilafah adalah: “suatu kekuasaan untuk 

kepentingan shahib al-Shar (para pemikul hukum agama) untuk menjaga agama dan 



 

formal setelah wafatnya Nabi yang menggantikan tugasnya kepada khulafaur 

Rasyidin dilanjutkan oleh bani Umayah, bani Abbasiyah dan Bani Fatimah, 

dengan politik arab di dalamnya sehingga diberlakukan hanya oleh negara-negara 

sekitar arab. Khilafah dipimpin oleh seorang khalifah.
38

 Sedangkan ulil Amri 

adalah kepemimpinan secara umum, kata ini mencakup secara umum untuk 

setiap-tiap pemimpin (amir), seperti kepala suku, lurah, camat, termasuk khalifah, 

Imam, dan yang lainnya. 

Kepemimpinan menurut istilah pada umumnya dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan mempengaruhi orang-orang agar bekerjasama untuk mencapai 

tujuan yang mereka inginkan.
39

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa 

yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah kedudukan paling tinggi dalam 

lembaga baik dipemerintahan maupun non pemerintahan yang mengemban 

amanah yang cukup besar. Mencermati kesimpulan tersebut, nampaklah bahwa 

umat islam dituntut untuk menegakkan suatu pemerintahan. Dan pengertian 

pemimpin dan kepemimpinan di atas muncul dalam sejarah sebagai sebutan bagi 

institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama, politik, 

dan lain sebagainya. 

B. Syarat-Syarat Pemimpin 

  Dari beberapa buku dan literatur yang peneliti temukan, syarat menjadi 

seorang pemimpin sebagai berikut: 

                                                                                                                                                                       
melaksanakan kebijaksanaan untuk peristiwa-peristiwa keduniaan.”atau “Kepemimpinan yang 

menyeluruh dalam masalah agama dan masalah keduniaan.” Lihat: Mohammed S. El-Wa, Sistem 

Politik Dalam pemerintahan Islam, On The Political System Of Islamic State, Ter. Anshari 

Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 56 

 
38

 M. Ali Haidir, Op. Cit. h. 23 

 
39

 Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 38 



 

1. Beragama Islam 

Syarat ini tercantum dalam redaksi ayat Al-Qur,an surat an-Nisa: 

59 yang berbunyi: 

                          

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (nya),dan ulil amri di antara kamu 

 

Kata   يُكى yang termaktub pada akhir ayat di atas bila kita pahami 

bahwa dhamir jama, tersebut kembalinya adalah orang-orang muslim, 

sehingga bila ditampakkan adalah ًٌٕيُكى ا٘ اٚٓرانًسه yang berarti dari 

kalanganmu sendiri, wahai orang-orang muslim
40

 

Bila kita mengingat bahwa salah satu tugas utama seorang 

pemimpin Negara adalah menerapkan syariat Islam maka sesuatu hal 

yang tidak logis bila tugas ini diserahkan kepada non muslim, yang 

notabennya tidak percaya kepada syariat Islam. Bila kita tarik dalam 

implementasinya di Negara kita, jangankan jabatan kepala Negara di 

pangku oleh non muslim, dipangku oleh orang Islam saja penegakkan 

syariat Islam sulit untuk direalisasikan, contohnya penerapan hukum 

pidana Islam secara nasional, padahal kepala Negara kita selama ini 

dijabat oleh orang Islam.
41

 

2. Laki-laki 

 Syarat ini tercantum dalam QS. an-Nisa: 34 yaitu: 

                                                             
40 Abu Muhammad Husain bin Mas‟ud al-Fara‟ al-Baghawy as-Syafi‟I ,Tafsir  al-

Baghawy , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah t. th), Juz I, h. 355 
41Lebih jelas,  Lihat:  AM. Saefuddin, Ijtihad Politik, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1996), 

h. 158 



 

            

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,  
 

 Dalam buku fiqih siyasah karangan H. A. Djazuli setidaknya ada 

empat alasan kenapa wanita tidak bisa menjadi kepala Negara, 

pertama, secara fitrah wanita tidak akan mampu memainkan peran 

politik, semisal mengatur Negara dan sebagainya, sehingga wanita 

lebih cocok diberi peran domestik. kedua, wanita dianggap tidak akan 

sanggup berkompetisi dengan pria. ketiga, wanita memiliki 

kekurangan akal dan agama. keempat, ada asumsi teologis bahwa 

wanita diciptakan lebih rendah dari laki-laki.
42

 Di antara keempat 

alasan tersebut agaknya menurut peneliti yang keempatlah yang 

dominan pengaruhnya, karena alasan yang lain terkesan misoginik 

gender, dan menurut peneliti syarat laki-laki ini sepertinya masih perlu 

dikaji ulang
43

 

                                                             
42 Lebih jelas lihat: H. A. Djazuli, Fiqih Siyasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2005), h. 250 
43 Mayoritas ulama mensyaratkan “laki-laki” dalam kepemimpinan besar berdasarkan 

nash hadits yang berbunyi: Tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurusi perkara 
mereka itu perempuan.Hadits ini termasuk hadits hadits ahad (hadits yang diriwayatkan hanya satu 

riwayat) yang mempunyai bentuk kalimat yang tidak jelas (Dzhani). Hadits ini disabdakan 

bertepatan dengan satu  kejadian historis tertentu, yakni ketika sampai kepada Rasullulah, berita 

bahwa Persia- yang  saat  itu dalam  krisis politik dan dekadensi moral- diperintah oleh ratu yang 

otoriter dan kejam. Pertentangan-pertentangan kekuasaan sampai kepada batas perang saudara 

terus terjadi, sementara peperangan mereka dengan bangsa arab  belum berakhir. Mereka 

menyerahkan perkara  kepemimpinan dan kerajaan mereka kepada anak  perempuan  Kisra, karena 

berpegang  pada khayalan-khayalan paganisme, bukan berdasarkan pendapat dan musyawarah. 

Hadits itu merupakan gambaran bagi keadaan Persia yang sedang krisis, juga merupakan firasat 

hati dalam  ketentuan Ilahi berdirinya sebuah Negara dan  kehancurannya. Hadits ini merupakan 

pemberitahuan perihal suatu keadaan dan bukan undang-undang (hukum) yang umum dan lazim, 

Sesuai dengan petunjuk fiqih hadits. Maka di sana ada beberapa indikasi yang membolehkan 
pengalihan  makna lahirnya atau mengalihkan keumumannya menjadi khusus. Mengangkat 

seorang pemimpin termasuk perkara politik yang tidak ada nashnya secara jelas, apalagi 

menyatakan larangan  mengangkat perempuan menjadi pemimpin jikadia memiliki syarat-syarat 



 

3. Dewasa 

 Syarat ini tercantum dalam Q.S. an-Nisa: 5 yaitu: 

                       

              

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum Sempurna akalnya,, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah 

mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah 

kepada mereka kata-kata yang baik. 
 

 Ayat di atas memberikan pernyataan secara exsplisit tentang 

larangan menyerahkan harta anak yatim yang berada di bawah 

pengampuannya untuk dikelolanya sendiri sebelum ia dewasa, sebab 

sudah bisa di pastikan dia tidak akan mampu mengelola sendiri. Dari 

titik ini dapat kita pahami bahwa mengatur harta dirinya sendiri saja 

seorang yang belum dewasa tidak diizinkan, maka tentu lebih tidak 

diperbolehkan lagi untuk memimpin atau mengatur sebuah negara.
44

 

Jika kita tarik dalam ranah fiqih seseorang yang belum dewasa masih 

belum terkena khitab, untuk menjalankan tugas-tugas agama.
45

 

                                                                                                                                                                       
menjadi pemimpin. Adapun  yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya  dan  

mendahulukan orang yang lebih berkompeten daripada yang kurang berkompeten. Oleh karena  itu 

kurang pas  jika hadits ini dikatakan termasuk sunah undang-undang yang umum  lagi  lazim, 

namun  ia hanyalah  sebuah pemberitahuan  tentang suatu  kejadian nyata. Lihat:  Farid Abdul 

Khaliq, Fikih Politik Islam, Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyah Asy-Syura Al-

„Adl Al-Musawah, ter. Faturrahman A. Hamid, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 122-131 
44 Lebih jelas Lihat: Asghar Ali Enginer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 251 
45

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Juz VIII, h. 6177 



 

Sementara kepala Negara sudah terkena khitab untuk menjalankan 

ajaran-ajaran agama.
46

 

4. Adil 

 Syarat ini tercantum pada Q.S. Shad: 26 yaitu: 

                    

             

Artinya:  Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.  
 

 Menurut al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam as-Sulthanniyah 

mengatakan bahwa, kepala Negara yang adil itu selalu berkata benar, 

jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, 

tidak peragu dalam megambil keputusan, mampu mengontrol emosiya 

dalam waktu marah maupun senang, dan selalu menonjolkan sikap 

ksatria baik dalam soal agama maupun dunia.
47

 

5. Amanah Dan Profesional 

 Syarat ini tercantum dalam Q.S. Yusuf: 35. yaitu:  

                   

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara 

(Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan". 

 

                                                             
46 Ibid.. 
47

 al-Mawardi, Op. Cit. h. 66 



 

 Dalam surat di atas ungkapan amanah dan professional diugkapkan 

dengan bahasa ٛظ عهٛىاف . Istilah ini merupakan sifat yang dimiliki 

oleh Nabi Yusuf, yang ketika berkuasa  di Mesir, ternyata benar-benar 

terbukti tampil sebagai pemimpin yang pandai menjaga amanah dan 

professional, sehingga ia mampu membawa bangsa dan Negara Mesir 

menuju puncak kemakmuran, kemajuan, keadilan, dan 

kesejahteraan.
48

 

 Menurut A.M. Saefuddin dalam bukunya Ijtihad Politik 

menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pemimpin amanah ialah 

bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan 

yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik tugas dan kewajiban 

yang diembankan kepadanya. Sedangkan professional ialah memiliki 

keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya.
49

 

6. Sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu (berwawasan 

luas) 

Syarat ini tercantum pada QS. al-Qashash: 26 

                     

    

.Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". 
 

                                                             
48 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Juz. VI, h. 484 
49

 A.M. Saefuddin, Op. cit. h. 255 



 

Q.S. al-Baqarah: 247 yaitu:  

                       

Artinya: Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah Telah memilih 

rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang 

perkasa. 

 

 Pemimpin yang kuat fisik dan mental serta dapat dipercaya, pada 

ayat di atas disebut dengan istilah  ٍٛانقةةٕ٘ اييةة istilah ini merujuk 

kepada sifat yang dimiliki Nabi Musa. Sedangkan bila disebut  ٍ  اييةٛ

saja tanpa didahului kata   ٕ٘انقة , mengacu kepada sifat yang dimiliki 

Nabi Muhammad saw.
50

 

 Pemimpin yang kuat fisik dan memiliki ilmu atau wawasan yang 

luas, pada ayat di atas disebut dengan     ٔاندسةى بسةة  فةٗ انمهةى  istilah ini 

merupakan sifat yang dimiliki oleh raja Thalut. Ketiga tokoh di atas 

merupakan utusan Allah yang terbukti sukses dalam menjalankan 

tugasnya masing-masing.
51

 

 Syarat kekuatan fisik itu, antara lain dapat mengakomodasi 

pengertian bahwa seorang pemimpin harus lengkap anggota tubuhnya 

atau tidak cacat fisik, seperti persyaratan yang di ungkapkan al-

Mawardi dalam al-Ahkam as-Sultanniyahnya.
52

 Sedangkan 

persyaratan berilmu menurut al-Mawardi  harus sudah mencapai level 

ijtihad.
53

 

                                                             
50 M. Quraish Shihab, Op. Cit. Vol. X, h. 334 
51Muhammad Nasib ar-Rifa‟I, Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir. 

Pent. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Jil. I, h, 413  
52 Al-Mawardi, Op. Cit. h. 5 
53

 Ibid. h. 6 



 

7. Warga Negara Islam yang berdomisili dalam wilayah Negara Islam 

Syarat ini tertera dalam Q.S. Al-Anfal: 72 yaitu:  

                          

Artinya: Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum 

berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi 

mereka, sebelum mereka berhijrah.  
 

 Menurut al-Qurtubhi dalam kitabnya al-Jami‟ Li Ahkam al-Qur‟an 

mengatakan bahwa kata ٔيٚةةمٓى yang termaktub pada ayat di atas 

menunjukkan bahwa seorang pemimpin Negara bukan hanya harus 

beragama Islam tetapi juga harus berdomisili di Negara Islam. al-

Qurthubi juga menambahkan kata  ٔيٚةمٓى ini dapat di baca dua macam 

qira‟at, pertama, dengan membaca fathah pada huruf ٔ, kedua, 

membaca kasrah pada huruf  ٔ namun yang populer dan mutawatir 

adalah terbaca kashrah, bacaan yang kedua oleh Yahya Ibnu Watsab, 

A‟masy, dan Hamzah.
54

 

 Menanggapi ungkapan al-Qurtubhi diatas,  Abu Ali al-Farisi dalam 

kitab tafsir al-Kabirnya menyatakan, kedua macam qira‟at tersebut 

mempunyai arti yang berbeda, jika ٔ nya terbaca fathah mengandung 

konotasi pemberian jaminan untuk memperoleh hak-hak sosial 

keagamaan. Sementara jika ٔ nya terbaca kashrah maknanya lebih 

                                                             
54 Abu Abdillah Muhammad Ibnu Amr Ibnu Ahmad al-Anshari al-Qurtubhi, al-Jami‟ Li 

Ahkam al-Qur‟an, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t), Juz. VIII, h. 56 



 

terfokus maknanya pada pemberian jaminan untuk mendapatkan hak-

hak politik.
55

 

 Dapat di tarik kesimpulan dengan merujuk pada qira‟at yang kedua 

bahwa seorang muslim hanya dapat menikmati secara penuh hak-

haknya sebagai warga negara (   انحقةةٕا انًةٕاٍ انكًهةة ) utamanya hak 

untuk menjadi kepala negara, bila ia adalah warga negara Islam yang 

berdomisili di wilayah Islam. 

8. Harus cinta kebenaran (shiddiq) 

Dalam bukunya Fiqih Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik 

Islam, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan pemimpin yang benar adalah, “pemimpin yang 

selaras antara perkataan dan perbuatan. Misalnya bila mengatakan 

“jangan korupsi” maka ia tidak hanya berkata, tapi juga akan turut 

pula untuk tidak melakukan korupsi, sekalipun peluang korupsi 

terbuka lebar.”
56

 

9. Harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat, visi, 

misi, dan program-programnya serta segala macam peraturan yang 

ada secara jujur dan transparan
57

 

10. Harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik
58

 

11. Keturunan Quraisy
59

 

                                                             
55 Abu Abdillah Muhammad Ibnu Amr Ibnu Husein al-Quraisy, al-Tafsir al-Kabir, 

(Beirut: Dar-al-Fikr, 1981), Juz. 12. h. 37 
56 Mujar Ibnu Syarif. Khamami Zada, Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 262 
57 Ibid. h. 248 
58

 Ibid.. 



 

Syarat ini berbeda pendapat antara para Ulama hukum Islam, seba 

gian mereka menetapkan ini adalah syarat penting, khususnya ahlu 

sunnah wal jama‟ah
60

. 

Berdasarkan dalil : 

Artinya:“Sesungguhnya urusan(pemerintahan / khilafah) ini ada 

ditangan Quraisy, tidak seorangpun yang memusuhi mereka, 

melainkan Allah akan menelungkupkannya wajahnya ke neraka, 

selama mereka menegakkan agama islam”. (HR. Bukhari) 

  

     Sebagian ulama hukum Islam yang lain tidak menjadikannya 

sebagai syarat dan sebagian dari mereka adalah kaum Mu‟tazilah
62

 

                                                                                                                                                                       
59 Ibid. 
60 Paradigma pemikiran politik suni, secara umum didasarkan empat prinsip umum. 

Pertama, berdasarkan keutamaan keturunan. Khalifah atau imam harus dari keturunan Quraisy. 

Penetapan ini mereka dasarkan pada hadits-hadits Nabi:” Manusia mengikuti kaum Quraisy dalam 

urusan ini, mereka menjadi muslim karena mereka (Quraisy) muslim, dan mereka menjadi kafir, 

karena mereka (Quraisy) menjadi kafir.” “Manusia mengikuti kaum Quraisy dalam kebaikan dan 

kejahatan” Dua hadits tersebut menunjukkan keutamaan suku Quraisy, dan Nabi berasal dari suku 

itu, berarti tidak sah seseorang menjadi kepala negara yang tidak berasal dari suku Quraisy. 

Kedua, baiat sebagai syarat yang disepakati oleh mayoritas umat Islam dalam pemilihan kepala 
negara yang dilakukan  oleh ahl al-hall wa al‟-aqdi. Ketiga, Prinsip syura (musyawarah dan 

konsultasi), yakni pemilihan khalifah melalui musyawarah dan konsultasi. Prinsip ini didasarkan 

pada nash al-Qur,an yang menekankan pentingnya  musyawarah dalam berbagai urusan (Q.S. al-

Syura  42:38). Keempat. Prinsip keadilan. Prinsip ini didasarkan pada nash al-Qur,an (Q.S. an-

Nissa‟ 4: 135). Lihat: J. Suyuthi Pulungan, Op. Cit. h. 212-214 
61 Abu‟ Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, kitab ahkam, Bab 

al-umara, min quraisyin, (Beirut lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992  ), Juz.  VII,  h. 444 

62 Secara harfiah kata Mu‟tazilah berasal dari kata I‟tazala yang berarti berpisah atau 

memisahan diri yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara tekhnis istilah Mu‟azilah 

menunjuk pada dua golongan. Golongan pertama mncul sebagai respon politik murni, Golongan 

ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khuusnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani 

pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Mu‟awiyah, Aisyah, dan 
Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut Mu‟tazilah karena mereka 

menjauhkan diri dari pertikaian masalah khilafah. Golongan kedua muncul sebagai respon 

persoalan  teologis yang berkembang dikalangan Khawarijdan Murji‟ah akibat adanya peristiwa 



 

yang senantiasa menitik beratkan pertimbangan rasional dalam segala 

hal,
63

 dan juga dari para ilmuwan dari kalangan khawarij
64

 yang tidak 

memihak Ali bin Abi Thalib atau Muawiyah dalam hal pemerintahan, 

Para ilmuan khawarij mengatakan kedudukan kepala negara dan 

kepala pemerintahan itu adalah hak setiap orang islam dan itu terbuka 

bagi orang-orang yang layak dan sanggup melaksanakan 

kepemimpinan tersebut.
65

 Diantara dalil yang memperkuat pendapat 

ini adalah : 

ُّ َظِبَٛب  ٌَ َضْأَس ٌٙ َكَأ ًَِم َاَبِش ٌْ اْسُمْم َِٔإ ََٔأِاُٛمٕا  ًَُمٕا  ْس
66

Artinya: “Perhatikanlah dan taatilah, pemimpin pemerintah itu 

diangkat dari seorang budak yang berkulit hitam yang seolah-olah 

kepalanya seperti buah anggur terung yang mempunyai rambut 

keriting sedemikian rupa” (HR. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam 

Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

                                                                                                                                                                       
tahkim.Golongan  ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan 

Murji‟ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar.Lihat: H. Abdul 

Razaq, H. Rosihon Anwar, Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 77 
63 Tentang siapa yang berhak  memegang imamah atau khilafah bagi mu‟tazilah, bukan 
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     Ibnu khaldun (pakar ilmu pemerintahan dan sosial budaya) 

berpendapat bahwa syarat kesukuan atau kelompok utama dalam 

masyarakat dapat diberlakukan apabila kekuasaan tersebut bersifat 

umum dan luas serta di dalamnya terdapat unsur-unsur ashabiyyah 

(fanatik terhadap satu golongan atau suku) dapat mempengaruhi suku 

lain. Kondisi dan situasi masyarakat seperti ini memang terdapat pada 

masyarakat Arab dahulu. Dewasa ini ashabiyyah
67

 dalam persepsi 

kesukuan dan kharismanya seperti masa dahulu telah sama. Walau 

demikian pada perkembangannya telah tumbuh kelompok-kelompok 

dalam kalangan umat islam. Ashabiyyah
68

 seperti ini tentunya harus 

diperhatikan dan tentu dapat diberlakukan sebagai persyaratan karena 

dengan memperhatikan kelompok-kelompok ini dengan sendirinya 

akan terjaga keutuhan dan kekuatan pemerintahan.
69

 Oleh karena itu 

persyaratan pemimpin dari suku Quraisy dapat batal bila telah muncul 

kelompok lain yang lebih kuat. 
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C.  Kewajiban seorang pemimpin 

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam as-Sulthanniyah, 

kewajiban seorang pemimpin Negara ada sepuluh yaitu: 

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa 

yang telah disepakati oleh Ulama salaf 

2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, 

dan menyelesaikanperselisihan, sehingga keadilan dapat terlaksan. 

3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan 

tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian 

dengan aman. 

4. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar 

hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan 

kerusakan. 

5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup agar musuh tidak 

berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim 

yang mengadakan pejanjian damai dengan muslim. 

6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dakwah dengan baik 

tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula pula jadi kafir 

dzimi. 

7. Memungut fa‟i dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara‟ 

atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu. 

8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang 

berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta 

membayarkannya pada waktunya. 

9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam 

menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan 

negara kepada mereka, agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang- 

yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur. 

10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung membina umat 

dan menjaga agama.
70

 

 

   

D. Mekanisme pemilihan pemimpin 

Bila kita amati baik di dalam al-Qur‟an maupun hadits tidak pernah 

menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang 

pemimpin / kepala Negara. Karena itu, dalam sejarah ketatanegaraan Islam 

muncul berbagai model atau cara pengangkatan pemimpin / kepala Negara Islam, 
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mulai dari yang dianggap demokratis dan damai sampai cara yang dianggap tidak 

demokratis dan didahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah. 

Dalam buku Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu- Rambu Syariah, karangan H. A. Djazuli, menyebutkan bahwa ada 

delapan metode pemilihan pemimpin / kepala Negara yaitu: 

1. Metode penunjukkan langsung oleh Allah 

2. Metode penunjukkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya 

3. Metode pemilihan oleh ahl-al-halli wa al-aqdi 

4. Metode penunjukkan melalui wasiat 

5. Metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah 

6. Metode revolusi atau kudeta 

7. Metode pemilihan langsung oleh rakyat 

8. Metode penunjukkan berdasarkan keturunan
71

 

 

  

E. Mekanisme pemberhentian pemimpin / kepala negara            

 Di dalam buku Negara al-Mawardi karangan Qamaruddin Khan, yang 

mengutip pendapat al-Mawardi menyatakan “ alasan yang membolehkan 

pemakzulan (impeachment) seorang pemimpin / kepala Negara itu, menurut al-

Mawardi ada dua, pertama, karena ia mengalami perubahan dalam status moral 

(akhlak), secara tekhnis sebut saja pelanggaran terhadap norma-norma keadilan 

(„adalah), perubahan ini mencakup dua hal yaitu: 

1. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmaniah, yaitu ketika ia 

menuruti keinginan atau kebutuhan jasmaniah secara keterlaluan, 

mengumbar nafsu seks dan menghina syariat secara terang-terangan. 

2. Perubahan moral yang berkaitan dengan aqidah, maksudnya kalau 

seorang pemimpin memiliki pendapat atau buah pikiran yang bertolak 

                                                             
71

 Lebih jelas lihat: H. A. Djazuli, Op. Cit. h. 124 



 

belakang dengan prinsip-prinsip agama. Kedua, jika terjadi perubahan 

dalam diri pemimpin. Dalam hal ini ada tiga hal: (1). hilang indra 

jasmani. (2). hilang atau cacat organ tubuh, dan (3). hilang kemampuan 

mengawasi dan memimpin rakyat.”
72

 

F.   Prinsip-prinsip kepemimpinan 

 Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Qur‟an mengandung ajaran-

ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan prinsip-prinsipnya, dengan 

demikian apabila merujuk kepada prinsip-prinsip tersebut maka dapat dirumuskan 

sistem kepemimpinan dalam Islam yang sesuai dengan tuntunan zaman. 

 Permasalahan tersebut menjadi lebih jelas dengan memperhatikan ayat-

ayat dan hadits dibawah ini yang dikategorikan sebagai dasar dan prinsip ajaran 

Islam tentang kepemimpinan. 

1. Prinsip Kedudukan Manusia Diciptakan Sebagai Pemimpin Dimuka 

Bumi, QS. Al-Baqarah Ayat 30:  

                        

                       

             

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
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memuji Engaku dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: 

“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. 

Al-Baqarah: 30)
73

 

     Berdasarkan ayat tersebut di atas, bahwa kedudukan manusia 

dimuka bumi sangatlah istimewa dibandingkan makhluk lainnya seperi 

halnya Malaikat yang diciptakan hanya sebagai makhluk yang taat, dan 

makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan demikian adanya penjelasan 

ayat ini sebagai prinsip dasar bahwa manusia itu adalah pemimpin.   

2.  Prinsip Persamaan 

     Menurut A.Hasyimi bahwa kemerdekaan manusia dan persamaan 

hak dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan kehidupan 

kehidupan politik baru terjamin apabila masyarakat manusia itu sendiri 

kuat, sehingga mampu menjalankan asas-asas yang mulia dan sanggup 

pula mencegah orang-orang jahat dalam segala  kaliber dari tindakan 

menjalani hak-hak orang lain.
74

 Berdasarkan dalil Al-Qur‟an surat al-

Hujarat ayat 13. 

                       

                         

Artinya:Hai manusia, sesungguhnayu kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 
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Allah ialah orang yang paing taqwa dianta kamu Sesungguhnya allah 

Maha mengetahui lagi Maha mangenal. (QS. Al-Hujarat: 13)
75

 

     Berdasarkan ayat tersebut di atas, menunjukan bahwa keharusan 

kaum muslim untuk menjalankan prinsip persamaan dalam arti yang 

luas tanpa suatu pembatasan atau pengecualian dalam bentuk apapun. 

Islam menentukan adanya persamaan antara pribadi dengan pribadi 

antara jama‟ah dengan jama‟ah antara bangsa dengan bangsa antara 

warna dengan warna bahkan penguasa dengan rakyat. 

3. Prinsip Keadilan 

           Salah satu prinsip kepemimpinan yang harus ditegakkan adalah 

keadilan. Jika ditinjau dari segi pribadi seseorang pemimpin maka, ia 

adil terhadap dirinya sendiri dan bila ditinjau dari segi kedudukan 

sebagai seorang pemerintah atau penguasa, maka ia adil terhadap 

rakyatnya dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, 

serta suku bangsanya dan tidak mengangkat seseorang karena dorongan 

hawa nafsunya tidak mengutamakan orang yang disenangi dan 

menyingkirkan orang yang di benci. Berdasarkan firman Allah dalam 

surat An-Nisa‟ ayat 135 
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      Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, adilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia 

kaya  ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 

janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpangdari 

kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan(kata-kata) atau  enggan 

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-nisa‟: 135)
76

 

4. Prinsip Amar Ma‟ruf Nahi Munkar 

     Sudah merupakan kewajiban umat islam untuk menegakan amar 

ma‟ruf nahi munkar yakni memerintahkan hal-hal yang baik dan 

melarang hal-hal yang munkar. Apabila dalam konteks kepemimpinan, 

seorang pemimpin harus menetapkan aturan-aturan atau sanksi yang 

melanggarnya untuk kemaslahatan umat. Begitu juga terhadap rakyat, 

bagi pemerintah diupayakan untuk mengontrol dan memberikan 

masukan serta teguran bagi pemimpin (pemerintah) yang menyimpang 

dari kebenaran. Kewajiban tersebut sesuai dengan firman Allah SWT 

dalam surat Ali Imran ayat 104. 

                        

                

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma,ruf dan 

                                                             
 

76
 Ibid.. Surah An-Nisa‟: 135. 



 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. 

(QS. Al-Imran: 104 )
77

 

     Mencermati ayat tersebut di atas nampaknya bila prinsip ini di 

jabarkan merupakan kebebasan berpendapat dalam kaitannya dengan 

kepemimpinan pemerintah, maka akan dapat memasukkan terhadap 

kebijakan penguasa untuk mengatur kehidupan agama dan mengatur 

urusan dunia. 

5. Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin 

           QS.An-Nisaa ayat 59. 

                           

                         

              

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jia kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Qur,an ) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa‟: 59)
78

 

     Berdasarkan ayat tersebut di atas, bahwa yang dimaksud Ulil amri 

adalah pemegang kekuasaan (penguasa). Jadi ketaatan terhadap 

pengusaha merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sepanjang 

penguasa atau pemimpin tersebut tidak menyimpang dari ketentuan 

agama. 

 

                                                             
 

77
 Ibid. Surah Al-Imran: 104. 

 
78

 Ibid. Surah An-Nisa‟: 59. 



 

6. Prinsip Musyawarah     

    Dalam ensiklopedia Islam Indonesia, secara Istilah fiqih, 

musyawarah adalah meminta pendapat orang lain atau mengenai suatu 

urusan.
79

 Prinsip ini sebagaimana tertera dalam Q.S. al-Imran: 159 

yaitu: 

ََٕكْم  ُْْى ِفٙ اأَلْيِط َفِئَشا َعَعْيَت َفَم ِْٔض ٍَََٔشر َِٕكِهٛ ًَُم َّ ُِٚحُّب اْن ٌَ انّه ِّ ِإ  َعَهٗ انّه

 
Artinya: dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertawakkal kepada-Nya. 
 

     Melihat ketentuan yang ada dalam konsep Islam maka dalam proses 

mekanisme kepemimpinan harus berdasarkan musyawarah seperti 

mengenai penetapan dan pemilihan seorang pemimpin dan lain 

sebagainya. Maka dapat difahami bahwa adanya musyawarah dalam 

segala urusan akan mendapatkan keputusan yang baik.  

     Dalam prinsip-prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah 

dinilai sebagai lembaga yang amat penting, artinya, penentuan 

kebijaksanaan pemerintahan dalam sistem pemerintahan islam haruslah 

berdasarkan atas kesepakatan musyawarah. Oleh Karena itu, 

musyawarah merupakan prinsip penting dalam sistem politik Islam.
80

 

     Jadi Musyawarah tetap akan merupakan dasar yang amat prinsipil 

dalam sistem politik Islam dalam situasi yang bagaimanapun juga. 
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Umat Islam harus selalu bermusyawarah dalam segala masalah dalam 

situasi yang bagaimanapun juga.
81

 Untuk memperoleh kepemimpinan 

yang berdasarkan ajaran Islam maka ke enam prinsip di atas harus di 

tetapkan. 
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                                                          BAB III 

MATERI HADITS-HADITS KEPEMIMPINAN 

A. Definisi Hadits 

 Menurut Ibnu Manzhur, di dalam kitabnya Lisan Al-Arab menyatakan 

bahwa” kata Hadits secara etimologi berasal dari bahasa arab, al – Hadits 

jamaknya al-Ahadits, al-Haditsan, dan al-Hudtsan, kata ini memiliki banyak arti, 

diantaranya al-Jadid (yang baru) lawan dari al-Qadim (yang lama), dan al-

Khabar, yang berarti kabar atau berita.” 
82

 

  

 Menurut M.M. Azami mendefinisikan kata “hadits (Arab: al-hadits), secara 

etimologi (lughawiyah) berarti “komunikasi”, “kisah” percakapan‟: religious atau 

sekular, historis atau kontemporer.”
83

 

  

 Secara terminologi hadits menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib dalam 

bukunya As-Sunnah Qobla Tadwin mendefinisikan sebagai berikut: 

 كم ير اثط عٍ انُبٗ صهٗ اهلل عهّٛ ٔسهى يٍ قٕل أ فمم أ تقطٚط أ صف  ذهقٛ  أ ذهقٛ 

 Artinya: Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa sabda, 

perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.”
84

 

 

  

 Menurut Mahfudz al-Tarmusy, di dalam kitabnya Manhaj Dzawin Nadzar 

mendefinisikan hadits sebagai berikut: 

                   تقطٚطا أ َحْٕرير اظٛف نهُبٗ صهٗ اهلل عهّٛ ٔسهى قٕي أ فمال أ 

        
Artinya: “Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw baik 

berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan lainnya”.
85
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   Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadits mengandung 

lima unsur yakni, perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat, dan hal ihwal Nabi 

Muhammad saw. 

B.  Metode Memahami Hadits 

Metode dalam bahasa inggris disebut “ method “ yang berarti cara yang 

terencana dan teratur berbuat sesuatu,
86

 atau  menurut Anton Bakker metode itu 

berasal dari kata “ methodos “ berarti cara, yang dalam arti luas maksudnya ialah 

cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. 
87

 Dengan demikian, maka dapat 

dikemukakan bahwa pengertian metode ialah cara yang terencana untuk berbuat 

sesuatu menurut sistem aturan tertentu. Adapun kata “ pemahaman hadits “ dalam 

istilah ilmu hadits disebut dengan “ fiqh al-Hadits “. Maksud dari fiqh al-Hadits di 

sini ialah upaya memahami dan menyimpulkan makna yang dikehendaki dari 

sebuah hadits Nabi saw.”
88

 Fiqh al-Hadits menjadi tujuan yang paling mendasar 

dari semua ilmu hadits, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hakim an-

Naisaburi: 

              “Mengetahui fiqh al-Hadits” ialah inti dari ilmu-ilmu ini (hadits-pen). 

Karena Syariat dapat dilaksanakan. Sedangkan para faqih islam para pakar-pakar 

qiyas, ra‟y, istinbat, dan pakar debat telah dikenal diseluruh masa dan negri. Dan 

kami pada kesempatan ini akan menuturkan atas kehendak Allah, perihal fiqh al-

Hadits dari para ahlinya, sebagai indikator bahwa ilmuan dibidang ini adalah 

ulama yang yang sangat luas pengetahuannya dibidang tersebut dan juga ahli atau 
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piawai dalam memahami hadits (fiqh al-Hadits) karena fiqh al-Hadits adalah 

bagian dari macam-macam ilmu hadits.”
89

 

              Melihat beberapa definisi di atas dalam konteks ini berarti yang dimaksud 

dengan metode pemahaman hadits adalah cara yang terencana dalam upaya 

memahami atau menyimpulkan makna yang dikehendaki menurut sistem aturan 

tertentu. Dalam upaya memahami hadits, ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu: 

1. Subyek, yakni orang yang melakukan kegiatan memahami hadits. 

2. Obyek, yakni hadits Nabi saw. 

3. Metode atau cara kerja dalam kegiatan tersebut yang dapat 

mengantarkan mengantarkan kepada komponen. 

4. Tujuan memahami hadits. 

         Hal ini menegaskan bahwa agar dapat memperoleh kesimpulan makna 

yang benar dan sesuai dengan yang dikehendaki Nabi saw, maka keempat 

komponen di atas mutlak diperlukan, karena keempatnya mempunyai korelasi 

yang saling kait mengkait. Dalam pada itu, peran metode lebih menentukan dalam 

menemukan makna yang dimaksud dari kandungan hadits, sebab metode itu alat 

yang berperan aktif dalam menemukan kebenaran suatu hadits. Kebenaran 

kesimpulan sangat bergantung pada ketetapan metode yang dipakai dan akurasi 

penerapannya.
90

 

 Dewasa ini, banyak pakar hadits telah memberikan penawaran metode 

pemahaman hadits Nabi. Menurut Muhammad Iqbal (1877 – 1987 M ), dalam 

memahami hadits Nabi secara kontekstual harus memperhatikan latar sosiologis 
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 Erfan Soebahar, Op. Cit. h. 234 



 

dan setting situasional masa Nabi dan masa sekarang melalui studi historis yang 

memadai.
91

 Dalam penerapan aspek metodologinya, Muhammad Iqbal lebih 

mefokuskan kepada hadits-hadits ahkam. Menurut Iqbal, ketika seseorang hendak 

mengambil hadits, (1) harus membedakan hadits-hadits yang membawa 

konsekwensi hukum dan bukan,(2) harus teliti, sejauh mana hadits-hadits hukum 

tersebut mengandung kebiasaan bangsa Arab pra Islam yang membiarkan 

beberapa kasus tetap berjalan dan beberapa kasus yang lain dimodifikasi oleh 

Nabi. 

            Sementara itu, M. Syuhudi Ismail lebih mengarahkan pemahaman hadits 

Nabi kepada perbedaan makna tekstual dan kontekstual. Perbedaan ini dapat 

dilakukan dengan (1) Memperhatikan sisi-sisi linguistik hadits menyangkut gaya 

bahasa, seperti Jawami‟ al-Kalim (ungkapan-ungkapan singkat namun padat 

makna), tamsil (perumpamaan), ungkapan simbolik, bahasa percakapan dan 

ungkapan analogi. (2) Melibatkan studi historis menyangkut peran dan fungsi 

Nabi serta latar situasional yang turut melahirkan hadits.
92

 

          Sementara M. Amin Abdullah juga menerapkan dua metode pemahaman 

hadits. Metode tekstualis dan kontekstualis. Metode tekstualis didefinisikan 

sebagai tipe pemahaman yang mempercayai hadits sebagai sumber kedua dari 

ajaran Islam, tanpa memperdulikan proses panjang sejarah terkumpulnya hadits 

dan proses pembentukan ajaran ortodoksi. Tipologi pemahaman ini disebut juga 

ahistoris. Sedangkan metode kontekstualis adalah upaya memahami hadits yang 
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dipercayai sebagai sumber kedua dari ajaran Islam, tetapi dengan kritik 

konstruktif melihat dan mempertimbangkan asal-usul (asbabul wurud ) hadits 

tersebut.
93

 

          Berdasarkan pemahaman di atas menunjukkan bahwa metode dan 

pendekatan yang analitis dan kritis terhadap teks hadits merupakan satu 

keniscayaan, dan tentunya pendekatan dalam memahami teks tidak harus terpaku 

dengan satu pendekatan. Untuk pendekatan historis, antropologis, dan sosiologis, 

bahkan pendekatan kebangsaan, sebaiknya menjadi perangkat yang selalu 

diikutsertakan dalam mengkaji sebuah hadits. 

C. Langkah Pencarian Hadits-Hadits Kepemimpinan 

          Dalam mencari dan menelusuri hadits-hadits yang terkait dengan 

kepemimpinan, peneliti menggunakan salah satu metode dari lima metode takhrij 

al-Hadits,
94

 yaitu melalui lafal-lafal yang terdapat dalam matan hadits dengan 

                                                             
 93 M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historitas, (Yogyakarta: Pustaka 
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sumbernya. Kedua, sumber-sumber pengambilan hadits itu merupakan sumber-sumber asli, ketiga, 
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matannya. Lihat: Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi: Refleksi Pemikiran 
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metodenya ada lima, yaitu: 1). Metode dengan menggunakan lafal pertama matan hadits, 2). 
Menggunakan  salah  satu  lafal matan hadits, 3). Menggunakan perawi terakhir atau sanad 

pertama yaitu sahabat, 4). Menggunakan topik tertentu dalam kitab hadits. 5). Menggunakan status 

hadits dan derajatnya. Lihat: Abu Muhammad Mahdi „ Abd al-Qadir ibn‟ Abd al-Hadi. Metode 



 

merujuk kepada kitab al-Mu,jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits
95

 karya A.J. 

Wensinck yang dialih bahasakan oleh Fua‟d Abd al-Baqi, dan menggunakan Al-

Maktabah Al-Syamilah sebagai alat bantu dengan menggunakan empat term, 

yaitu: 1)   ذالفة   (4) ايرية   (3) ايةرض   (2) ضعٛة sebab dalam bahasa arab, keempat 

kata inilah yang banyak digunakan untuk mengungkapkan kata pemimpin,
96

 

sehingga peneliti gunakan untuk mencari hadits-hadits kepemimpinan. Adapun 

Redaksi  hadits yang akan ditakhrij sebagai berikut: 

Artinya: Al-Bukhari berkata, diriwayatkan kepada kami oleh ismail, dikabarkan 

kepada kami oleh Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw, 

bersabda:ketahilah Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin 

bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan 

bertanggung jawab atas rakyatnya, setiap suami adalah pemimpin terhadap 

keluarganya dan bertanggung jawab terhadapnya, setiap istri adalah pemimpin 

bagi rumah tangga suaminya dan anaknya dan bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya. Seorang hamba / pelayan adalah pemimpin bagi harta 

tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. maka ketahuilah bahwa 

setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas 

kepemimpinanya ” 
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Artinya:  dicertakan kepada kami oleh Abdullah diceritakan kepadaku oleh 

ayahku diceritakan kepada kami oleh Muhammad ibn ja‟far, diceritakan kepada 

kami oleh syu‟bah dari Ali Abi al-Asad berkata: diceritakan kepadaku oleh bukair 

ibn Wahab al-jazari, Anas ibn Malik berkata padaku: Aku ceritakan kepadamu 

sebuah hadits di mana tidak semua orang saya ceritakan bahwa Rasullah saw, 

berdiri dihadapan baitullah bersama kami lalu beliau bersabda: Para pemimpin 

itu adalah dari suku Quraisy. Sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kamu 

dan kamu juga mempunyai hak yang sama atas mereka, selagi mereka diminta 

mengasihi, maka mereka akan mengasihi, jika berjanji mereka akan menepati( 

janji itu) dan jika menghukum mereka berlaku adil. Maka barang siapa di antara 

mereka yang tidak berbuat hal demikian, maka laknat Allah, malaikat, dan 

manusia seluruh atas mereka. 

Artinya: Di riwayatkan kepada kami oleh Muhammad ibn Sinan, diceritakan 

kepada kami oleh Fulaih dan diceritakan kepadaku oleh Ibrahim ibn al-Mundzir 

diceritakan kepadaku oleh Muhamad bin Fulaih diceritakan kepadaku oleh 

ayahku diceritakan kepadaku dari Abu Hurairaholeh Hilal bin Ali dari Atha‟ bin 

Yasar dari Abi Hurairah berkata: ketika  Rasulullah sedang memberikan 

pengajian dalam suatu majlis datanglah seorang pedalaman seraya bertanya “ 

kapan hari kiamat?” akan tetapi Rasulullah tetap melanjutkan pengajiannya, 

sebagian hadirin berkata bahwa Rasululah mendengar pertanyaannya akan tetapi 

tidak suka, sebagian yang lain tidak mendengarnya. Setelah Rasulullah selesai 

pengajian, beliau bertanya” Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat?” 



 

Saya wahai Rasulullah, lalu beliau menjawab “Jika amanah sudah disia-

siakan,maka tunggulah hari kiamat “,orang tersebut bertanya lagi“Bagaimana 

menyia-nyiakan amanah”Rasulullah menjawab “Apabila suatu urusan 

diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat.  

 

 Artinya: Muslim berkata:Diceritakan kepada kami oleh Ishak ibn Ibrahim al-

Hanzali, diberitakan kepada kami oleh “Isa ibn Yunus, diceritakan kepada kami 

oleh al-Auzai dari Yazid ibn Jabir dari Raziq ibn Hayyan dari Muslim ibn 

Qarazah dari „Auf ibn Malik dari Rasu saw bersabda: “ Sebaik-baik pemimpin 

kalian adalah orang yang mencintai kalian begitu pula sebaliknya dan mereka 

selau mendoakan kalian dan kalian juga mendoakan mereka, dan sejelek-jeleknya 

pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka juga membenci kalian dan 

kalian melaknat mereka dan begitupula sebaliknya, Rasul ditanya: apakah 

mereka boleh diperangi? Rasul menjawab tidak selama masih mengerjakan 

shalat dan jika kalian melihat pada diri mereka sesuatu yang tidak disukai maka 

bencilah pekerjaannya dan jangan kalian membangkang”. 

 

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib telah menceritakan 

kepada kami Al Hasan bin A'yan menceritakan kepada kami oleh Ma'qil dari Zaid 

bin Abi Unaisah dari Yahya bin Hushain dari neneknya Ummu Al Hushain dia 

(Yahya bin Hushain) berkata, "Saya mendengarnya (nenek) berkata, "Saya 

pernah melaksanakan haji Wada' bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam." Ummu Hushain berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

berwasiat dengan wasiat yang banyak sekali, kemudian saya mendengar beliau 

bersabda: "Seandainya kalian dipimpin oleh seorang hamba (budak) yang pesek -



 

- namun saya mengira dia (nenek) berkata; hitam -- dengan kitabullah, maka 

dengarkan dan taatilah dia.” 

 

Artinya:“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada 

kami Syu'bah dari Furat Al Qazzaz dari Abu Hazim dia berkata, "Saya pernah 

duduk (menjadi murid) Abu Hurairah selama lima tahun, saya pernah mendengar 

dia menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 

"Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka 

akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada 

Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah (kepala pemerintahan) 

yang mereka akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang 

anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" beliau menjawab: "Tepatilah baiat 

yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penuhilah hak mereka, karena 

Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan 

mereka." 

 

Artinya:Diceritakan kepada kami oleh Qutaibah bin Said, dari Ismail bin Ja‟far, 

dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar ra, „ berkata: Nabi saw, mengutus 

utusan dan Nabi mengangkat Usamah ibn Zaid sebagai panglimanya, sebagian 

sahabat mencaci kepemimpinan atau kepemimpinannya, kemudian Nabi 

bersabda: jika kalian mencaci dari segi kepemimpinannya maka sungguh kalian 

mencaci kepemimpinan ayahnya dulu. Demi Allah sungguh dia tercipta sebagai 



 

pemimpin dan sungguh ayahnya termasuk orang yang aku cintai dan sungguh 

anak ini adalah orang yang aku cintai setelahnya”. 

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Muhammad bin 

Musanna semuanya dari Yahya al-Qathan, Zuhair berkata: telah menceritakan 

kepada kami oleh Yahya bin Said dari Ubaidillah telah memberikan kabar 

kepadaku oleh Hubaib bin Abdurrahman dari Hafs bin Ash‟m dari Abu hurairah 

r.a: berkata: bersabda Nabi saw: ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di 

bawah naungan allah, pada hari tiada naungan kecuali naungan allah: 

Imam(pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada allah. Dan 

orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dan dua orang yang saling 

kasih sayang karena allah, baik waktu berkumpul atau berpisah. Dan orang laki 

yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan 

kata: saya takut kepada allah. Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-

sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh 

tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada allah sendirian hingga 

mencucurkan air matanya. 

Artinya:Telah menceritakan kepada kami oleh Abu Ma‟mar telah menceritakan 

kepada kami oleh Abdu al-Waris telah menceritakan kepada kami oleh Yunus dari 

Hasan dia berkata: telah menceritakan kepadaku oleh Abdurrahman bin Samurah 

berkata: rasulullah saw telah bersabda kepada saya : ya abdurrahman bin 



 

samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, jika dapat jabatan itu 

karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau 

kebijaksanaanmu sendiri, tetapi jika kau diserahi jabatan tanpa minta, kau akan 

dibantu oleh allah untuk melaksanakannya,dan apabila kau telah bersumpah 

untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka 

tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu. 

Artinya: Menceritakan kepadaku oleh Ali bin Bahr, menceritakan kepada kami 

oleh Hatim bin Ismail, menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ajlan dari 

Nafi‟ dari Abi Salamah dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda:” 

Ketika tiga orang di dalam perjalanan, maka jadikan salah satunya pemimpin, 

Nafi berkata: Aku berkata kepada Abu Salamah, kamu yang jadi pemimpin. 

Artinya: Menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far, bercerita kepada 

kami Syu‟bah dari Hakam dari Mush‟ab bin Sa‟ad bin Abi Waqqash ia berkata : 

“Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam pernah memberi tugas „Ali bin Abi 

Thaalib saat perang Tabuk (untuk menjaga para wanita dan anak-anak di 

rumah). „Ali pun berkata : „Wahai Rasulullah, engkau hanya menugasiku untuk 

menjaga anak-anak dan wanita di rumah ?‟. Maka beliau menjawab : „Tidakkah 

engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi 

Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. 

 

 



 

Artinya: Dari Ma‟qil bin Yasar, dari Al-Hasan, sesungguhnya Ubaidillah bin 

Ziyad menjenguk Ma‟qil bin Yasar ketika dia sakit sebelum dia meninggal. Maka 

Ma‟qil berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad: aku akan menyampaikan kepadamu 

sebuah hadits yang telah aku dengar dari Rasulullah  . aku telah mendengar 

beliau bersabda: “Tiada seorang hamba yang diberi amanah rakyat oleh Allah 

lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan hamba itu tidak akan 

mencium bau surga.” 

 

 

D. Takhrij Hadits Tentang Kepemipinan 

 

Metode takhrij yang peneliti gunakan untuk mentakhrij hadis tentang 

kepemimpinan adalah, melalui lafal-lafal yang terdapat dalam matan hadits 

dengan menggunakan empat term seperti yang disebutkan diatas. Berikut letak 

masing-masing hadits yang tertera dalam Kitab al-Mu‟jam al-Mufahras li al-

Alfadz al-Hadits: 

a. Term  ٛضع (Ra‟iyah) 

ٕٔٔل ٔكهكى ضاع كهكى     ٕٖ،خُرئع  ٔٔ  خًم : خ........ ضاعٛمّ عٍ يس

  ،ااكرو  ٩ٓ  ،    ١ٔ ،َكرذ ٩ٔ، ١ٔ،عمق٩   ،ٔصٛرٕٓ   ،اسمقطض

    ،  ٗ٘ ، ٘  :٢:،اى  ١ٕ  خٓرز ،ت ٖٔ  ،ٔ  ايرض  ،ز ٕٓ  ايرض  ،ؤ

٘٘ٔٓ١ ،ٔٔٔ ،ٕٔٔ ،
97

 

                                                             
  97 Pengertian nomor-nomor dalam Al-Mu‟jam secara ringkas dapat peneliti ungkapkan 

sebagai berikut:a. Semua angka sesudah nama-nama kitab atau bab pada Shahih Al-Bukhori Sunan 

Abu Dawud, sunan At-tirmidzi, Sunan An-Nasa‟I, sunan Ibnu Majah dan sunan ad-Darimi 

menunjukkan angka bab bukan angka hadis. b.Semua angka sesudah nama-nama kitab atau bab 

pada shahih Muslimdan muwataha‟ Malik menunjukkan angka urut hadis bukan angka bab.c. Dua 

angka yang ada pada kitab Musnad Ahmad angka yang lebih besar menunjukkan angka juz kitab 

dan angka sesudahnya atau angka yang biasa menunjukkan halaman. Adapun lambang-lambang 

nama imam  adalah, yaitu: a). Shahih Al-Bukhari dengan diberi lambang :خ. b).  Shahih Muslim 

dengan lambang: و c). Sunan Abu Dawud dengan lambang:ز . d). Sunan At-Tirmidzi dengan 

lambang:ت e). Sunan An-Nasa‟I dengan  lambang :ٌ f). Sunan Ibnu Majah dengan lambang : ّ  خة
g).  Sunan Ad-darimi dengan lambang :٘ز .e). Muwatha‟ Malik dengan lambang :غ f). Musnad 

Ahmad dengan lambang : اةى. Lihat: Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul 

Hadi, Op. Cit. h. 64 



 

   ،    ١ٕٕ اًٚرٌ ،و ١ ٔااكرو خ.......فهى ضعٛ  اهلل عبساسمطعرِ يٍ ير

 ١ٕ، ٕ٘:     ٥، ٘ٔ:    ٢،اى١١    ضقرا ،ز٘   ٕٔ ،ايرض    ١ٕٕ

ٖٔهٓى اهلل فرٌ : ،ت   ٗٗ  ايرض : ،و   ٓ٘  ٔاَبٛرء: خ....... اسمطعرِ عًر سر

،٩١ٕ:         ٣: ،اى  ١ٕ   خٓرز
98

 

 

 

b. Term  ايرض (Imarah) 

  ،يغرظ٘ ٔ ،شطك  ٖٖ   ٔااكرو: خ..... .ٔايطعهٛٓى بمثر اهلل ضسٕل بمث

ٖٔم  ١١ ، ٕٗ ٖٔم: ،و ٖ ،اًٚرٌ ١  ،ضقرا ١ٔ نصحرب  ا ،فعر  ا فعر

 ،اامً   ٕٔٔ ، ٘ٓٔ  ، ٩ٖ ،خٓرز ٩ٖ ،ز،االا ٙ ،ظْس  ٖ  نصحرب 

   :٢:،اى ٕٗ انُبٗ صف  ،غ ١ٔ  ،فمٍ ٓٗ خٓرز: ،خّ ٕٙ خٓرز: ،ت ٙٗ

ٕ١ٕٖ   ،   ١ٖٔ  :٤   ٖٔٔ  ،  ٖٙٓ  ، ١ٙ  :٣،  ٖٓٔ ،٩ٗ  ،    

ٖٗ١ ، 

  ١ٕ خٓرز: ،ت  ٖٔٔ  ،اح١ٖ ايرض : و...... يدسع عبس ٔايطعهٛكى ٕاٌ

 ذطج ٕاشا. ٖٓٗ ،  ٕٓٗ:   ٦، ١ٖٔ: ٘ ١ٓ: ٤: ،اى ٩ٖ  خٓرز: ،خّ

ٕٔيطٔا فٗ ثالث  : خ أييطنٖغٛطاْهّ ،اشأسس  ١ٓ خٓرز: ز ااسْى سفطفهٛ

 ، ٕ عهى

 ٔ ،اًٚرٌ  ٙ ، ٘  ااكرو: خ..... اعةٛمٓرعٍ ٕاٌ فرَك اييرض  يتسرل

  ٘ َصٔض: ،ت  ٩ٕ  ايرض ،: ،ز ٩ٔ  ،اًٚرٌٖٔ ،يريرِض  ٓٔ ،كفرضات

،   ٖٙ  ،  ٕٙ: ٥:،اى ٘ قعر :،ٌ
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c.   Term  ٕايري (Imamah) 

 

ٕٔٔل ضاع إييرو  ٩ٔ  ،عمق ٕٓ  ،اسمقطض ٔٔ  خ...... ضعٛمّ عٍ ٔيس

 . ٩ٔٔ   :٣: اى  ٙااكرو،:،ت ٔ ،ٔااكرو ١ٔ ،َكرذ ٩ ،ٔصٛر
                                                             
 98 A. J. Wensinck Ter. Muhammad Fuad „ Abd al-Baqi, al-Mu,jam al-Mufahras li Alfaz 

al-Hadits an-Nabi, (Brill: Leiden, 1936), Juz. II, h. 273 - 274 
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 Ibid, Juz. I, h. 100 - 105 



 

: ،ت ٩ٔ  ظكر : ،و ٩ٔ ،اسٔز  ٙٔ ظكر : عرزل،خ...اهلل ٚظهٓى سبم 

 صٛرو:،ج ٕ قعر  :،ٌ ٖ٘ ،ظْس ٕ ،خُ  ٗ ٔااكرو

 ، ٘ٗٗ ، ٗٗٗ  ، ٩ٖٕ  ، ٖ٘ٓ:  ٢: ،اى ٗٔ شمط :غ ،١ٗ

ذٛرضٔاءيمكى .،ٕٗ:   ٤، ١ٖٔ  ، ٩ٕٔ:  ٣: اى...قطٚش ٕاٌ نٓى أيءي  يٍ

 ٦: ،اى ١١ ضقرا:،زٖ ٙٙ ، ٘ٙ ٕايرض :و...ٔشطاض ٔاءيمكى....انصٍٚ تحبٌٕ

 :ٕٗ ، ٕ١  ،
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d. Term  ذالف (Khilafah) 

 

  فعرءل انصحرب : ترهفُٗ و.... عهٗ بٍ ابٗ ارنّب. ... ذهف ضسٕل اهلل

.، ٖٓ يُرقّب: ،ت  ١ٖٖ:   ٣: ،اى ٕٖ ، ٖٔ
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   Adapun penjelasan takhrijnya sebagai berikut: 

I. Hadits yang pertama 

A. Takhrij Hadits 

 

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan lafadz ini, dalam 

Shaheh Bukhari, Kitab ahkam, Bab ati‟ullah wa ati‟u rasul, No Hadits, 6605. 

Sedangkan dengan lafadz yang berdekatan dikeluarkan oleh Imam Muslim, 

                                                             
 100Ibid, Juz. I, h. 89 - 93 

 
101Ibid, Juz. II, h. 64 



 

Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya 

melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab. 

B. Dengan lafadz berdekatan 

1). Imam Muslim dalam Shaheh Muslim, Kitab Imarah, Bab Fadhilat al-             

Imam   wa u‟qubatu al-Jair, No. Hadits 2359. 

2). Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, Kitab Imarah, Bab Ma 

yaljamu al-Imam min haqi, ra‟yat No. Hadits 3408. 

3). Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, Kitab jihad, bab, Ma jaa fi al-

Imam, No. Hadits 1627. 

4). Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab musnad 

Abdullah bin Umar bin Khattab No. Hadits 1266. 

 Adapun redaksi haditsnya sebagai berikut: 

1. Hadits riwayat Imam Muslim 

2. Hadits riwayat Imam Abu Dawud 

 



 

3. Hadits riwayat Imam Tirmidzi 

   

 

4. Hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal 

II. Hadits yang kedua 



 

A. Takhrij Hadits 

 Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan lafadz ini dalam 

Shaheh Bukhari, Kitab Ahkam. Bab Usturiya ra‟yatan falam yanseh. Hadits 

ini dikeluarkan dengan lafadz yang berbeda, oleh Imam Muslim, Imam ad-

Darimi, semuanya melalui jalur Ma‟qil bin Yasar. 

B. Dengan Lafadz berbeda 

1).Imam Muslim dalam Shaheh Muslim, Kitab Imarah, Bab, istihqaqi al-Wali 

al-Ghasi an-Nar, No. Hadits 203 

2).Imam ad-Darimi dalam Sunan ad-Darimi,Kitab riqaq, Bab, fi al-Adli baina 

ra‟yat, No. Hadits 2852 

Adapun redaksi haditsnya sebagai berikut: 

1. Hadits riwayat Imam Muslim 

2. Hadits riwayat Imam ad-Darimi 



 

 

 

III. Hadits ketiga 

 

A. Takhrij Hadits 

Hadits ini dikeluarkan Imam Bukhari dengan lafadz ini dalam Shaheh 

Bukhari, Kitab, Anbiya‟, Bab, Ma Dzakara an‟ Bani Israil, No. Hadits, 3196. 

Dikeluarkan dengan lafadz berdekatan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad 

bin Hanbal, semuanya melalui jalur Abu Hurairah. 

B. Dengan lafadz berdekatan 

1). Imam Muslim dalam Shaheh Muslim, Kitab Imarah, Bab, wujub al-Wafa 

bi bai‟at al-hulafa‟ al-Awal fa al-Awal, No. Hadits, 3429 

2).Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad bin Hanbal, Bab Musnad Abu 

Hurairah, No. Hadits, 7619. 

Adapun redaksi haditsnya sebagai berikut: 



 

1. Hadits riwayat Imam Muslim 

2. Hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal 

 

 

 

IV.  Hadits keempat 

 

A. Takhrij Hadits 

 

     Hadits ini dikeluarkan dengan lafadz ini oleh Imam Bukhari dalam 

Shaheh Bukhari, Kitab, ahkam, Bab qauli an-Nabi saw, No. Hadits, 6137. 

Dikeluarkan juga dengan lafadz berdekatan oleh Imam muslim, Imam 



 

Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya melalui jalur 

Abdullah bin Umar ra. 

B. Dengan lafadz berdekatan 

 

1).Imam Muslim dalam Shaheh Muslim, Kitab Fadhail as-Sahabat, Bab, 

Fadhail as-Sahabat Zaid bin Haritsah wa Usamah bin Zaid, No. Hadits, 4452. 

2).Imam Bukhari dalam Shaheh Bukhari, Kitab, Riqaq, Bab,manaqib Zaid 

bin Haritsah maula Nabi, No. Hadits, 3451. 

3).Imam Tirmidzi, dalam Sunan at-Tirmidzi, Kitab, jihad, Bab, Manaqib 

Zaid bin Haritsah, No. Hadits, 3752. 

4).Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab musnad 

Abdullah bin Umar, No. Hadits, 4471. 

 Adapun redaksi haditsnya sebagai berikut: 

1. Hadits riwayat Imam Muslim 

2. Hadits riwayat Imam Bukhari 



 

 

3. Hadits riwayat Imam Tirmidzi 

 

4. Hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal 

 

IV. Hadits kelima 

 

 



 

 

A.   Takhrij Hadits 

   Hadits ini dikeluarkan dengan lafadz ini, oleh Imam Muslim dalam 

Shaheh Muslim, Kitab Imarah, Bab Wujubu Tho‟ti al-Umara‟I Fi Ghoiri 

Ma‟siyatin, No. Hadits 3422. Dikeluarkan juga dengan lafadz yang lebih 

pendek oleh, Imam Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal. Dikeluarkan juga 

dengan lafadz yang lebih panjang oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. 

Semua melalui jalur Umu al-Husain al-Ahmasiyyah. 

B. Dengan lafadz yang lebih pendek 

 

1).    Imam Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab, Jihad, Bab, To‟at al-  

Imam, No. Hadits, 2852. 

2).  Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab,    

Haditsu Umu al-Husain al-Ahmasiyyah, No. Hadits, 26005..    

C.  Dengan lafadz yang lebih panjang 

1).   Imam Muslim, dalam Shaheh Muslim, Kitab, Haji, Bab, Istihbabu Ramyi 

al-Jumrah Yauma an-Nahri Rakiban, No. Hadits, 2287. 

2).   Imam Tirmidzi, dalam Sunan at-Tirmidzi, Kitab Jihad, Bab, Ma ja‟ fi 

Thoa‟ti al-Imam, No. Hadits, 1628. 

  Adapun redaksi haditsnya sebagai berikut: 

1.  Hadits riwayat Imam Ibnu Majah 



 

2. Hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal 

3. Hadits riwayat Imam Muslim 

4. Hadits riwayat Imam Tirmidzi 



 

 

VI.   Hadits keenam 

 

  

 

A. Takhrij Hadits 

       Hadits ini dikeluarkan dengan lafadz ini secara sendiri oleh Imam Abu 

Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, Kitab, Jihad, Bab, Fi al-Qaumi 

Yusafiruna Yuammiruna Ahadduhum, No. Hadits, 2242, melalui jalur Abu 

Hurairah. 

VII.  Hadits ketujuh 

A. Takhrij Hadits 

 



 

    Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dengan lafadz ini, secara 

sendiri, dalam Shaheh Bukhri, Kitab, Ilmu, Bab, man suila „ilman wahuwa 

mustaghilun fi hadisihi, No. Hadits, 57. Melalui jalur Abu Hurairah. 

VIII. Hadits kedelapan 

A. Takhrij Hadits 

      Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan lafadz ini, dalam 

Shaheh Bukhari, Kitab, Ahkam, Bab, Man saala al-Imarah wukila ilaiha, 

No. Hadits, 6614. Dikeluarkan juga dengan lafadz berdekatan oleh Imam 

Tirmidzi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikeluarkan juga dengan Lafadz 

yang lebih pendek oleh Imam Muslim, Imam an-Nasa‟I, Imam Abu Dawud. 

Semuanya melalui jalur Abdurrhman bin Samurah.  

B. Dengan lafadz berdekatan 

1).  Imam Muslim, dalam Shaheh Muslim, Kitab, Imarah, Bab, an-Nahyu an 

Tholab al-Imarah wa al-Hirsi alaiha, No. Hadits, 2242. 

2).  Imam an-Nasa‟I dalam Sunan an-Nasa‟I, Kitab Qudhat, Bab, an-Nahyu 

an‟ masalat al-Imarah, No. Hadits, 5289. 

3).  Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, Kitab, Imarah, Bab, ar-

Rajulu yakfuru qobla ay-Yahnasa, No. Hadits, 2852.  

C.  Dengan lafadz lebih pendek 



 

1).  Imam Tirmidzi dalam Sunan at-Tirmidzi, Kitab, Nudzur Bab, Ma ja‟a fi 

man halafa a‟la yaminin fa roa khoiruha khoiron, No. Hadits, 1449. 

2).  Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab hadits 

Abdurrahman bin Samurah, No. Hadits, 19704. 

    Adapun redaksi haditsnya sebagai berikut: 

1. Hadits riwayat Imam Muslim 

 

 

 

2. Hadits riwayat Imam an-Nasa‟i 

3. Hadits riwayat Imam Abu Dawud 

 



 

4. Hadits riwayat Imam  

 

 

5. Hadits riwayat Imam Amad bin Hanbal 

 

 

 

IX.   Hadits kesembilan 

 

A.Takhrij Hadits 

 



 

         Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafadz ini, dalam 

Shaheh Muslim, Kitab, Zakat, Bab, Fadhu ikhfa‟I shadaqah, No. Hadits, 

1712. Dikeluarkan juga dengan lafadz berdekatan oleh Imam Bukhari, 

Imam Malik, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa‟i. Dikeluarkan dengan lafadz 

yang lebih pendek oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya melalui jalur 

Abu Hurairah. 

B. Dengan lafadz berdekatan 

1).  Imam Bukhari dalam Shaheh Bukhari, Kitab, Zakat, Bab, Man jalasa Fi 

aal-Masjid yantadhiru as-Shalat, No. Hadits, 620. 

2).  Imam Malik dalam Muwatha‟ Malik, Kitab, Syiir, Bab, Ma ja‟a fi al-

Mutahabaini fi –Allah, No. Hadits, 1501. 

3).  Imam Tirmidzi dalam Sunan at-Tirmidzi, Kitab, Zuhud, Bab, Ma ja‟a Fi 

al-Hub fi-Allah, No. Hadits, 2313. 

4).  Imam an-Nasa‟I, dalam Sunan an-Nasa‟I, Kitab, al-Qudhat, Bab, al-

Imam al-Ad‟l, No. Hadits, 5285. 

C. Dengan lafadz yang lebih pendek 

1).  Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab, 

Musnad Abu Hurairah, No. Hadits, 9288. 

     Adapun redaksi haditsnya sebagai berikut: 

1.  Hadits riwayat Imam Bukhari 



 

 

2.   Hadits riwayat Imam Malik 

 

. 

3.    Hadits riwayat Imam Tirmidzi 

       

 

4.     Hadits riwayat Imam an-Nasa‟i 

         



 

5.     Hadits Ahmad bin Hanbal 

 

 

 

X.    Hadits kesepuluh 

 

 

A.    Takhrij Hadits 



 

 

        Hadits ini dikeluarkan secara menyendiri oleh Imam Ahmad bin 

Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab Musnad Anas bin Malik, 

No. Hadits, 11859, melalui jalur Anas bin Malik. 

XI.    Hadits kesebelas 

A. Takhrij Hadits 

    Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafadz ini dalam 

Shaheh Muslim, Kitab Imarah, Bab, Khiyar al-Aim‟mah wasyirarihim, No. 

Hadits, 2242. Dikeluarkan dengan lafadz berdekatan oleh Imam Ahmad bin 

Hanbal dan Imam ad-Darimi. Semuanya melalui jalur Auf bin Malik,  

B. Dengan lafadz berdekatan 

1).  Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab, 

hadits Auf bin Malik al-Asja‟I al-Anshari, No. Hadits, 22856. 

2).   Imam ad-Darimi dalam Sunan ad-Darimi, Kitab, Riqaq, Bab, fi that wa 

lujum al-Jamaaah, No. Hadits, 2853. 

    Adapun redaksi haditsnya sebagai berikut: 



 

1. Hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal 

2. Hadits riwayat Imam ad-darimi 

 

XII.   Hadits kedua belas 

 

 



 

A. Takhrij Hadits 

 

      Hadits ini dikeluarkan dengan lafadz ini oleh Imam Muslim dalam 

Shaheh Muslim, Kitab, Fadhail as-Sahabat, Bab, Fadhail Ali bin Abi Thalib, 

No. Hadits 4419. Dikeluarkan juga oleh Ahmad bin hanbal dengan lafadz 

berdekatan. Dikeluarkan juga oleh Imam Tirmidzi dengan lafadz yang lebih 

panjang. Semuanya melalui jalur Saad bin Abi Waqash. 

B. Dengan lafadz berdekatan 

1). Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab, 

Musnad Abu Ishaq Saad bin Abi Waqash, No. Hadits, 1498. 

C.  Dengan lafadz yang lebih panjang 

1). Imam Tirmidzi dalam Sunan at-Tirmidzi, Kitab, Manaqib, Bab, Manaqib 

Ali bin Abi Thalib, No. Hadits, 3658 

Adapun redaksi haditsnya sebagai berikut: 

1. Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal 

 

 

2. Hadits riwayat Imam Tirmidzi 



 

 

E. Materi Dan Kandungan Matan Hadits-Hadits Kepemimpinan 

   Setelah melakukan penelusuran hadits-hadits tentang kepemimpinan 

berdasarkan petunjuk kitab tersebut, peneliti akan memaparkan materi hadits 

secara lengkap dan mencantumkan kandungan matan  haditsnya sebagai berikut: 

1. Hadits riwayat Imam Bukhari 

ِّ َضِعَِٛم
102

 

Artinya: Al-Bukhari berkata, diriwayatkan kepada kami oleh ismail, 

dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar 

bahwa Nabi saw, bersabda:ketahilah Setiap kalian adalah pemimpin 

dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. 

Kepala negara adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas 

rakyatnya, setiap suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan 

bertanggung jawab terhadapnya, setiap istri adalah pemimpin bagi 

rumah tangga suaminya dan anaknya dan bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya. Seorang hamba / pelayan adalah pemimpin bagi 

                                                             
102 Abu‟ Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, kitab ahkam,    

Bab. Qouwlillahi ta,ala athi,ullah, (Beirut lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992  ), Juz.  VII,   h. 
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harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. maka 

ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing 

bertanggung jawab atas kepemimpinanya ” 

Kandungan Matan Hadits 

 Di dalam kitab syarah an-Nawawi karangan Imam an-Nawawi 

menyatakan bahwa, “kata  ٗ  artinya orang yang memelihara dan انطاعة

diberi amanah atas kemaslahatan apa yang diamanatkan. Dia dituntut 

berbuat adil dan melakukan apa yang menjadi maslahat hal 

tersebut.”
103

 

Di dalam kitab Dalilu al-Falihin Syarah Riyadussalihin 

menjelaskan bahwa:” “Ungkapan  ra'in pada dasarnya (secara bahasa) 

berarti penggembala, jika ditinjau lebih dalam lagi راع adalah orang 

yang bisa menjaga dan dipercaya untuk menjaga apa yang 

diamanatkan kepadanya ( misalnya anak dan istri),  dan dia dituntut 

untuk berlaku adil dan mampu  melaksanakan sesuai dengan tugasnya 

dan penuh tanggung jawab.Term األيٛةةةط  : adalah orang yang 

mempunyai kewenangan atas beberapa hukum (hakim) atau seorang 

kepala Negara.  Yang dimaksud  dengan     ّ  adalah  ٔانطخةم ضاع عهةٗ أْةم بٛمة

tanggungjawab seorang suami pada keluarganya diantaranya yaitu 

mampu memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan baik dia dalam 

keadaan kesulitan maupun tidak, memerintahkan kepada keluarganya 

untuk berbuat kebaikan, serta memberikan nasehat-nasehat mengenai 

kebutuhan syari‟at.Yang dimaksud  dengan    عهٗ بٛت ظٔخٓر   ضاعٛ   ٔانًطأ

 adalah tanggung jawab seorang istri dalam menjaga dirinya dan ٔ ٔنةسِ 

dan mampu menjaga harkat martabat keluarganya (suami maupun 

anaknya) dengan hati yang lapang , jadi semua  itu dilakukan karena 

memang adanya  pengertian , ketulusan, dan kecintaan dari seorang 

istri pada suami dan anak-anaknya. Sedangkan yang dimaksud   ٔعبةس

ِانطخةةم ضاع عهةةٗ يةةرل سةةٛس  (Seorang budak mengelola harta majikannya) 

adalah, seorang budak akan dimintai pertanggung jawaban amanah 

berupa harta majikannya apakah dijaga atau disia-siakan”
104

 

2. Hadits riwayat Imam Ahmad 

                                                             
103 Abu Zakaria Yahya Syaraf an-Nawawi, Syarah an-Nawawi, Bab, Fadhilatu al-Imam 

al-Adil Wa Uqubatu al-Jair, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), Juz VIII, h. 5107 
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Thuruqi Riyadussalihin, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, t. th), Juz. III, h. 116 



 

 

Artinya:  dicertakan kepada kami oleh Abdullah diceritakan kepadaku 

oleh ayahku diceritakan kepada kami oleh Muhammad ibn ja‟far, 

diceritakan kepada kami oleh syu‟bah dari Ali Abi al-Asad berkata: 

diceritakan kepadaku oleh bukair ibn Wahab al-jazari, Anas ibn 

Malik berkata padaku: Aku ceritakan kepadamu sebuah hadits di 

mana tidak semua orang saya ceritakan bahwa Rasullah saw, berdiri 

dihadapan baitullah bersama kami lalu beliau bersabda: Para 

pemimpin itu adalah dari suku Quraisy. Sesungguhnya mereka 

mempunyai hak atas kamu dan kamu juga mempunyai hak yang sama 

atas mereka, selagi mereka diminta mengasihi, maka mereka akan 

mengasihi, jika berjanji mereka akan menepati( janji itu) dan jika 

menghukum mereka berlaku adil. Maka barang siapa di antara 

mereka yang tidak berbuat hal demikian, maka laknat Allah, malaikat, 

dan manusia seluruh atas mereka. 

    Kandungan Matan Hadits 

     Di dalam Syarah an-Nawawi, Imam an-Nawawi mengatakan 

bahwa” ungkapan   ايئًة    يةٍ   قةطٚش  jelas mengatakan bahwa” masalah 

kepemimpinan dalam Islam harus dari suku Quraisy, sehingga tidak 

diperbolehkan selainnya. Pendapat ini disepakati dan dijadikan 

pegangan pada masa sahabat dan masa setelahnya. Orang yang 

mengingkarinya dianggap sesat dan keluar dari kelompok yang 

selamat, berpijak atas ijma‟ para sahabat, tabiin dan ulama 

setelahnya.”
106

 

     Imam an-Nawawi juga mengutip pendapat Imam al-Qadhi 

mengatakan bahwa “ persyaratan suku Quraisy adalah pendapat semua 

                                                             
105 Abu‟ Abd Allah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibani. Musnad Ahmad, 

Bab. Musnad Anas bin Malik, (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub al-„ilmiyah, 1993 M), Juz. III, cet. I,  
h. 159. 
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 An-Nawawi, Op. Cit. Bab. An-nassu taba,a li Quraisyin wa al-Khilafah fi Quraisyin, 
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ulama, dan juga hal tersebut dijadikan hujjah
107

 oleh Abu Bakar dan 

Umar bin Khattab atas kaum anshar di hari saqifah, dan tidak ada 

satupun yang mengingkarinya.”
108

 

     Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari mengutip pendapat 

Imam al-Qurthubi, menyatakan bahwa” hadits di atas secara jelas 

mengatakan bahwa, kepemimpinan di dalam Islam harus dari suku 

Quraisy. Hadits di atas walaupun secara redaksional berbentuk 

khabar,tapi secara makna berbentuk amr, sehingga banyak para ulama 

memasukan suku Quraisy sebagai salah satu syarat di dalam masalah 

kepemimpinan”.
109

 

 Di dalam Syarah an-nawawi Imam an-Nawawi juga mengutip 

pendapat Ibnu Khaldun bahwa” Ibnu Khaldun sependapat dengan al-

Qurthubi terkait lafadz tersebut secara redaksional memang berbentuk 

khabar dan secara makna berbentuk amr, tetapi ketika Nabi 

mengatakan hadits tersebut, bukan berarti itu sebuah ketetapan bahwa 

seorang pemimpin harus dari suku Quraisy, tetapi karena Nabi melihat 

pada saat itu ada sebuah kemaslahatan bagi orang-orang muslim yang 

akan ditimbulkan jika seorang pemimpin dari suku Quraisy, dan 

memang harus diakui pada saat itu suku Quraisy merupakan suku 

terkuat di jazirah arab”.
110

 

3. Hadits riwayat Imam Bukhari 
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Artinya: Di riwayatkan kepada kami oleh Muhammad ibn Sinan, 

diceritakan kepada kami oleh Fulaih dan diceritakan kepadaku oleh 

Ibrahim ibn al-Mundzir diceritakan kepadaku oleh Muhamad bin 

Fulaih diceritakan kepadaku oleh ayahku diceritakan kepadaku dari 

Abu Hurairaholeh Hilal bin Ali dari Atha‟ bin Yasar dari Abi 

Hurairah berkata: ketika  Rasulullah sedang memberikan pengajian 

dalam suatu majlis datanglah seorang pedalaman seraya bertanya “ 

kapan hari kiamat?” akan tetapi Rasulullah tetap melanjutkan 

pengajiannya, sebagian hadirin berkata bahwa Rasululah mendengar 

pertanyaannya akan tetapi tidak suka, sebagian yang lain tidak 

mendengarnya. Setelah Rasulullah selesai pengajian, beliau 

bertanya” Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat?” Saya 

wahai Rasulullah, lalu beliau menjawab “Jika amanah sudah disia-

siakan,maka tunggulah hari kiamat “,orang tersebut bertanya 

lagi“Bagaimana menyia-nyiakan amanah”Rasulullah menjawab 

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, 

maka tunggulah kiamat.      

Kandungan Matan Hadis 

 Untuk mengungkap kandungan hadis tersebut, maka perlu 

mengkaji apa yang dimaksud dengan غٛطاْهّ ,اييط dan  انسرع, Abd rauf 

dalam kitab syarhnya menjelaskan bahwa yang di maksud dengan اييط 

adalah segala sesuatu yang terkait dengan agama seperti 

pemerintahan, kehakiman, fatwa dan pengajaran serta yang lain-

lain.
112

 Sementara yang dimaksud dengan  ّغٛطاْه adalah orang-orang 

yang fasik, penyeleweng dan bukan keturunan baik-baik (tidak punya 
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pengaruh dalam masyarakat).
113

 Sedangkan  انسرع bukannya diartikan 

sebagai hari kiamat, akan tetapi itu bisa jadi merupakan perumpamaan 

tentang sebuah kehancuran, kecarut-marutan, kebodohan yang 

merajalela, kelemahan Islam, ketidakmampuan orang-orang yang 

profesional dan kompeten untuk menegakkan kebenaran dan 

merealisasikannya dalam kehidupan dunia, laksana hari kiamat yang 

dahsyat.
114

 Sedangkan menurut Mushthafa al-Ghulayaini bahwa hadits 

di atas mengisyaratkan bahwa jika urusan diserahkan pada bukan 

ahlinya, maka tunggulah saat kegagalan dan kerusakannya.
115

 

4. Hadits riwayat Imam Bukhari 

 

 

Artinya: Muslim berkata:Diceritakan kepada kami oleh Ishak ibn 

Ibrahim al-Hanzali, diberitakan kepada kami oleh “Isa ibn Yunus, 

diceritakan kepada kami oleh al-Auzai dari Yazid ibn Jabir dari Raziq 

ibn Hayyan dari Muslim ibn Qarazah dari „Auf ibn Malik dari Rasu 

saw bersabda: “ Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang 
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mencintai kalian begitu pula sebaliknya dan mereka selau mendoakan 

kalian dan kalian juga mendoakan mereka, dan sejelek-jeleknya 

pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka juga 

membenci kalian dan kalian melaknat mereka dan begitupula 

sebaliknya, Rasul ditanya: apakah mereka boleh diperangi? Rasul 

menjawab tidak selama masih mengerjakan shalat dan jika kalian 

melihat pada diri mereka sesuatu yang tidak disukai maka bencilah 
pekerjaannya dan jangan kalian membangkang”. 

Kandungan Matan Hadis 

 Di dalam Syarah an-Nawawi, Imam an-Nawawi menjelaskan 

bahwa” hadits ini berbicara tentang kriteria pemimpin baik dan buruk, 

ungkapan تحبةةَٕٓى ٔٚحبةةَٕكى ٔٚصةةهٌٕ عهةةٛكى ٔتصةةهٌٕ عهةةٛٓى         ذٛةةرض ائًةةمكى انةةصٍٚ     

adalah kriteria pemimpin yang baik, yaitu pemimpin yang mampu 

meciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung antara 

dirinya dan yang dipimpin, dengan cara saling mencintai dan 

mendoakan. Sebaliknya ungkapan     شةةطض ائًةةمكى انةةصٍٚ تبغعةةُٓى ٔٚبغعةةَٕكى

 adalah kriteria pemimpin yang buruk, jika suasana ٔتهمُةَٕٓى ٔٚهمُةَٕكى  

yang terbangun di masa kepemimpinannya bernuansa negatif, dengan 

cara saling membenci dan melaknat”.
117

 Ungkapan   نصةال  ي يةر اقةريٕافٛكى ا  

maksudnya adalah sepanjang seorang pemimpin masih menegakkan 

shalat maka dalam keadaan apapun seorang pemimpin tidak boleh 

diperangi dan dan dilengserkan, ungkapan tersebut juga menyiratkan 

bahwa betapa pentingnya shalat sebagai tiang agama. Kemudian 

ungkapan   .......ٔاشا ضاٚةمى انةد maksudnya adalah ketika seorang pemimpin 

melakukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan hati nurani 
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rakyat, maka cukup membenci apa yang dilakukan tersebut, tidak 

diperbolehkan membangkang dan tidak menaatinya.
118

 

5. Hadits riwayat Imam  Muslim    

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib telah 

menceritakan kepada kami Al Hasan bin A'yan menceritakan kepada 

kami oleh Ma'qil dari Zaid bin Abi Unaisah dari Yahya bin Hushain 

dari neneknya Ummu Al Hushain dia (Yahya bin Hushain) berkata, 

"Saya mendengarnya (nenek) berkata, "Saya pernah melaksanakan 

haji Wada' bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Ummu 

Hushain berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwasiat 

dengan wasiat yang banyak sekali, kemudian saya mendengar beliau 

bersabda: "Seandainya kalian dipimpin oleh seorang hamba (budak) 

yang pesek -- namun saya mengira dia (nenek) berkata; hitam -- 

dengan kitabullah, maka dengarkan dan taatilah dia.” 

  

                   Kandungan Matan Hadis 

Di dalam Syarah an-Nawawi, Imam nawawi menyatakan bahwa 

“ketika seorang budak sekalipun ketika menjadi seorang pemimpin, 

maka yang dipimpin wajib mentaatinya dan mengikuti, sepanjang 

masih berpegang pada kitabullah”.
120

 

                                                             
118 Muhammad A‟lan, Op. Cit. h.125 
119Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih 

Muslim, Kitab. Imarah, Bab. Wujubi Thoa‟ti al-Umara‟I Fi Ghoiri Ma‟siyatin, (Indonesia: Dar al-

Ihya‟ al-Kutub al-Arabiyah, t.th), Juz II, h. 129 
120

 An-Nawawi, Op. Cit. Juz VI, h. 3516 



 

Imam an-Nawawi juga mengutip pendapat Syamsu al-Haq dalam 

kitab Aun al-Ma‟bud bahwa” Selama budak tersebut berpegang pada 

syari‟at Islam dan berpegang pada kitabullah, maka yang dipimpinnya 

harus taat dan mengikuti, tanpa melihat segala kekurangan dan 

statusnya sebagai budak”.
121

 

Imam an-Nawawi juga menambahkan bahwa” bagaimana mungkin 

seorang budak bisa menjadi seorang pemimpin?, sedangkan salah satu 

persyaratan menjadi seorang pemimpin atau kepala Negara adalah 

merdeka, an-Nawawi menggambarkan, seorang budak bisa saja 

menjadi seorang pemimpin atau kepala Negara, jika dia mampu 

menguasai sebuah Negara dengan kekuatannya, maka secara otomatis 

kekuasan ada ditangannya. Walau demikian pada hukum dasarnya 

tidak diperbolehkan memberikan jabatan atau kekuasan pada budak 

jika dalam kondisi normal / stabil.
122

 

6. Hadits riwayat Imam Bukhari 

 

Artinya:“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan 

kepada kami Syu'bah dari Furat Al Qazzaz dari Abu Hazim dia 

berkata, "Saya pernah duduk (menjadi murid) Abu Hurairah selama 

lima tahun, saya pernah mendengar dia menceritakan dari Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dahulu Bani Israil 
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selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan 

digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan 

ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah 

(kepala pemerintahan) yang mereka akan banyak berbuat dosa." Para 

sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu 

terjadi?" beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian 

yang sesudah itu. Dan penuhilah hak mereka, karena Allah akan 

meminta pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan 

mereka." 

 

Kandungan Matan Hadis 

Di dalam Syarah an-Nawawi mengatakan bahwa maksud dari 

hadits di atas adalah, “ketika ada seorang khalifah di bai‟at setelah 

adanya khalifah, maka pembaia‟atan yang pertama yang di anggap sah 

dan wajib mematuhinya, dan pembaia‟tan kedua dianggap batal dan 

haram hukumnya untuk mematuhinya. Dan juga tidak diperbolehkan 

mengangkat dua khalifah pada satu masa, baik kekuasan Islam luas 

maupun tidak”.
124

 Kemudian ungkapan,  فةةةرٌ هلل سةةةرئهٓى عًةةةر اسةةةمطعرْى  

mengisyaratkan bahwa Nabi memperingatkan bagi setiap pemimpin, 

akan dimintai pertanggung jawaban disisi Allah atas apa-apa yang 

dipimpinnya.
125

 

Di dalam kitab Bahjatu an-Nufus Syarh Mukhtasar Shaheh 

Bukhari, karangan Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Jamrah 

al-Andalusy, menyatakan bahwa hadits ini secara Dhahir mengandung 

tiga hal, yang pertama: memberikan informasi betapa banyaknya Nabi 

dari kalangan Bani Israil, jika Nabi yang diutus sudah wafat, maka 

akan digantikan oleh Nabi yang lain. Yang kedua: sesungguhnya 
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Rasululah memberikan informasi jika beliau merupakan Nabi yang 

terakhir dan tidak ada Nabi setelahnya. Yang ketiga: adanya 

banyaknya pemimpin dan perintah mengakui pengangkatan pemimpin 

yang pertama dan memenuhi hak-hak mereka.
126

 

Ungkapan ٌمطعرْىسة اهلل سرنٓى عًةر ا  اعةْٕى اقٕقْٕى فر  bahwa setiap orang 

punya hak, termasuk seorang pemimpin dan yang dipimpin, dan setiap 

orang punya hak untuk menuntut hak nya, dan pada nanti pada hari 

kiamat setiap orang berhak menuntut haknya kepada Allah swt, 

Sedangkan Allah swt akan meminta pertanggung jawaban atas apa-

apa yang yang dilakukan hambanya ketika di dunia.
127

 

7. Hadits riwayat Imam Bukhari   

  

       Artinya:Diceritakan kepada kami oleh Qutaibah bin Said dari Ismail 

bin Ja‟far dari „Abdullah ibn Dinar dari „ibn‟Umar berkata: Nabi 

saw, mengutus utusan dan Nabi mengangkat Usamah ibn Zaid 
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sebagai panglimanya, sebagian sahabat mencaci kepemimpinan atau 

kepemimpinannya, kemudian Nabi bersabda: jika kalian mencaci dari 

segi kepemimpinannya maka sungguh kalian mencaci kepemimpinan 

ayahnya dulu. Demi Allah sungguh dia tercipta sebagai pemimpin 

dan sungguh ayahnya termasuk orang yang aku cintai dan sungguh 

anak ini adalah orang yang aku cintai setelahnya”. 

Kandungan Matan Hadis 

  Asbabul wurud hadits ini adalah terkait tentang pengangkatan 

Usamah bin Zaid sebagai panglima perang oleh Rasulullah, akan 

tetapi sebagian sahabat menolaknya, diantaranya adalah ialah Aiyasy 

bin Abu Rabi'ah ra. dia berkata: "Bagaimana Rasulullah mengangkat 

anak muda yang belum berpengalaman ini, padahal banyak lagi 

pemuka-pemuka kaum Muhajirin yang pernah memimpin perang".  

karena dianggap masih terlalu muda. Apalagi masih banyak sahabat-

sahabat yang lebih senior yang masuk di bawah kendali Usamah 

seperti, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah, Qhatadah bin 

Nu‟man. Maka ketika Rasulullah mendengar desas-desus tersebut 

Beliau berkata seperti halnya hadits di atas.
129

 

  Di dalam Syarah an-Nawawi, dijelaskan bahwa hadits di atas 

menunjukkan bahwa, diperbolehkan mengangkat seorang pemimpin 

dari golongan seorang budak yang sudah dimerdekakan dibanding 

golongan arab lain. Diperbolehkan juga mengangkat seorang 

pemimpin yang masih junior dibanding yang senior, ketika dipandang 

ada sebuah kemaslahatan berpijak bahwa ketika Rasulullah saw 
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mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima perang pada saat usia 

yang masih sangat muda. Ketika Rasulullah wafat usia Usamah bin 

Zaid baru delapan belas tahun.
130

 

8. Hadits riwayat Imam Muslim 

 

  Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan 

Muhammad bin Musanna semuanya dari Yahya al-Qathan, Zuhair 

berkata: telah menceritakan kepada kami oleh Yahya bin Said dari 

Ubaidillah telah memberikan kabar kepadaku oleh Hubaib bin 

Abdurrahman dari Hafs bin Ash‟m dari Abu hurairah r.a: berkata: 

bersabda Nabi saw: ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di 

bawah naungan allah, pada hari tiada naungan kecuali naungan 

allah: Imam(pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah 

kepada allah. Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada 

masjid. Dan dua orang yang saling kasih sayang karena allah, baik 

waktu berkumpul atau berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina 

oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya 

takut kepada allah. Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-

sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 

disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada 

allah sendirian hingga mencucurkan air matanya. 

Kandungan Matan Hadis 
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Di dalam Syarah an-Nawawi, Imam an-Nawawi menjelaskan 

tentang hadits di atas sebagai berikut: 

Kata  ظةم artinya adalah,” kemulyaan, naungan, dan mencegah dari 

hal-hal yang dibenci dipadang mahsyar. Kata   اييةرو انمةرزل dalam redaksi 

lain diungkapkan dengan bentuk redaksi اييةةرو انمةةسل artinya adalah 

setiap orang yang mempunyai kecakapan terkait urusan orang-orang 

Islam, baik dia seorang pemimpin / kepala Negara atau ahli hukum. 

Kata اييةةةرو انمةةةرزل didahulukan penyebutannya karena ini terkait 

kemaslahatan dan kemanfaatan khalayak ramai. Kata َشةر فةٗ عبةرز  اهلل    شرب  

artinya adalah seorang pemuda yang giat dan rajin beribadah kepada 

Allah swt. Kata      ضخةم قهبةّ يمهةق فةٗ انًسةدس artinya adalah laki-laki yang 

sangat cinta beribadah di dalam masjid, laki-laki yang istiqamah 

berjamaah di masjid, bukan laki-laki yang hanya istiqamah duduk-

duduk di dalam masjid. Kata   ضخةةالٌ تحبةةر اهلل فةةٗ اهلل anjuran saling 

mencintai saudara sesama muslim karena Allah, sesungguhnya 

mencintai dan membenci sesuatu karena Allah adalah sebagian dari 

iman. Kata ٔ خًةرل فقةرل: اَةٗ اذةر  اهلل    ضخم زعمّ ايطا  شات يُصّب  artinya adalah 

seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita keturunan 

bangsawan yang cantik jelita akan tetapi dia bersabar karena takut 

kepada Allah, maka hal tersebut merupakan derajat yang paling 

sempurna dan sebesar-sebesarnya ketaatan kepada Allah. Kata   ضخةم

         ّ  artinya adalah keutamaan تصةسا بصةسق  فرذفرْةر امةٗ يتمهةى ًُٚٛةّ يةر تُفةق شةًرن

bersedekah secara rahasia (sirri) tapi khusus sedekah tathawu‟ (sunah) 

karena hal tersebut bisa lebih mendekatkan kepada keikhlasan dan 

jauh dari riya‟ (pamer), jika sedekah yang wajib (zakat) maka lebih 

utama diperlihatkan. Kemudian peyebutan kata انًٛةةٍٛ ٔانشةةًرل untuk 

penekanan atas sebuah kesamaran atau kerahasiaan bersedekah. Kata 

 artinya adalah keutamaan menangis karena ضخةم شكةط اهلل ذهٛةر ففرظةت عُٛةرِ     

takut kepada Allah dan keutamaan ketaatan sirri, karena akan 

mendapatkan keikhlasan yang paripurna.
132

  

9. Hadits riwayat Imam Bukhari 
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  Artinya:Telah menceritakan kepada kami oleh Abu Ma‟mar telah 

menceritakan kepada kami oleh Abdu al-Waris telah menceritakan 

kepada kami oleh Yunus dari Hasan dia berkata: telah menceritakan 

kepadaku oleh Abdurrahman bin Samurah berkata: rasulullah saw 

telah bersabda kepada saya : ya abdurrahman bin samurah, jangan 

menuntut kedudukan dalam pemerintahan, jika dapat jabatan itu 

karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau 

kebijaksanaanmu sendiri, tetapi jika kau diserahi jabatan tanpa 

minta, kau akan dibantu oleh allah untuk melaksanakannya,dan 

apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika 

kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan 

kerjakan apa yang lebih baik itu. 

      Kandungan Matan Hadis 

 Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar mengungkapkan bahwa,“  

يتسةةةرل اييةةةرض  "  (jangan engkau meminta jabatan), demikian yang 

tercantum pada kebanyakan jalur hadits. Sementara dalam riwayat 

Yunus bin Ubaid dari al-hasan disebutkan dengan redaksi “ ي

 ٍّ  larangan berharap disini disertai (jangan sekali-kali mengharap) ”ٚمًُّةٛ

dengan penekanan. Dan maksud dalam jabatan ini ialah pemerintahan, 

pengadilan, keuangan, dan lainya.
134
  Ibnu Hajar juga menambahkan 

bahwa maksud dari hadits di atas adalah: 

 “Barang siapa yang berambisi mendapatkan yang demikian maka ia 

tidak akan diberi pertolongan, dan barang siapa yang tidak 
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mendapatkan pertolongan dari Allah terhadap pekerjaanya, maka dia 
tidak akan mampu menunaikan pekerjaan tersebut”.

135
  

 Ungkapan Ibnu Hajar di atas senada dengan ungkapan Imam an-

Nawawi dalam Syarah an-Nawawi yang menyatakan bahwa:  

 “Tidak diperbolehkan memberikan kekuasaan / jabatan bagi orang 

yang memintanya, bagi orang yang memintanya maka Allah tidak 

akan memberikan pertolongan atasnya, ketika tidak mendapat 

pertolongan niscaya tidak akan mampu melaksanakan tugasnya 

dengan baik, dan tidak mungkin memberikan jabatan / kekuasaan bagi 
orang yang tidak mungkin mampu melaksanakan tugasnya”.

136
 

10.  Hadits riwayat Imam Abu Dawud 

    

Artinya: Menceritakan kepadaku oleh Ali bin Bahr, menceritakan 

kepada kami oleh Hatim bin Ismail, menceritakan kepada kami oleh 

Muhammad bin Ajlan dari Nafi‟ dari Abi Salamah dari Abu Hurairah, 

sesungguhnya Rasulullah bersabda:” Ketika tiga orang di dalam 

perjalanan, maka jadikan salah satunya pemimpin, Nafi berkata: Aku 
berkata kepada Abu Salamah, kamu yang jadi pemimpin.             

Kandungan Matan Hadis 

Di dalam kitab Aun al-Ma‟bud Bi Syarh Sunan Abu Dawud karya 

Abu Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-Adzhim Abadi dijelaskan 

bahwa: 
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“Hadits ini menganjurkan adanya seorang pemimpin disetiap 

komunitas, minimal terdiri dari tiga orang, agar ada orang yang 

bertanggung jawab atas masalah yang terjadi dan terhindar dari silang 

pendapat dan perbedaan, yang menyebabkan kebinasaan. Abu 

Thayyib juga menambahkan mengutip pendapat Imam Khattab dalam 

kitabnya Ma‟alim as-sunan Syarah Sunan Abu Dawud bahwa, hadits 

ini juga menyiratkan ketika seseorang menjadi pemimpin dan ada dua 

orang laki-laki yang meminta hukum kepadanya, kemudian dia 

menghukuminya dengan benar, maka hukum tersebut berlaku”.
138

 

11. Hadits riwayat Imam Muslim 

 

Artinya: Menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far, bercerita 

kepada kami Syu‟bah dari Hakam dari Mush‟ab bin Sa‟ad bin Abi 

Waqqash ia berkata : “Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam 

pernah memberi tugas „Ali bin Abi Thaalib saat perang Tabuk (untuk 

menjaga para wanita dan anak-anak di rumah). „Ali pun berkata : 

„Wahai Rasulullah, engkau hanya menugasiku untuk menjaga anak-

anak dan wanita di rumah ?‟. Maka beliau menjawab : „Tidakkah 

engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan 

Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. 

 

Kandungan Matan Hadis 

 

Di dalam Syarah an-Nawawi dijelaskan bahwa hadits ini dipahami 

oleh mayoritas golongan syi‟ah (Rafidhah, Imamiyah, dan sebagian 

golongan syi‟ah yang lain) untuk melegimitasi atas keberhakkan Ali 

bin Abi Thalib menjadi khalifah pasca wafatnya Nabi, karena pada 
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ungkapan     .......ايةر تطظةٗ اٌ تكةٌٕ انةد tersebut dianggap Nabi Muhammad 

memberikan wasiat pada Ali bin Abi Thalib agar setelah Nabi wafat 

Ali bin Abi Thalib lah yang kelak menjadi penggantinya. Sehingga 

khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib dianggap kafir. Bahkan yang 

lebih ekstrem adalah sebagian golongan syi‟ah ada yang mengkafirkan 

Ali, karena beliau tidak mau menuntut haknya menjadi khalifah pasca 

wafatnya Nabi. Menurut an-Nawawi hadits ini bukanlah demikian 

maksudnya seperti yang dipahami oleh golongan syi‟ah, tetapi hadits 

ini menjelaskan keutamaan seorang Ali bin Abi Thalib dibanding 

sahabat yang lain, karena hadits ini diungkapkan Nabi kepada Ali 

pada saat perang tabuk di Madinah. Untuk memperkuat hujahnya an-

Nawawi juga mengungkapkan bahwa Nabi Harun yang notabennya 

dijadikan persamaan dengan Ali pada hadits tersebut, pada faktanya 

tidaklah menjadi pengganti pasca wafatnya Nabi Musa, bahkan Nabi 

harun wafat pada saat Nabi Musa masih hidup.
140

  

Senada dengan ungkapan an-Nawawi di atas, Mubarakfuri di 

dalam kitabnya Tuhfatu al-Ahwadi Bi Syarh Jami‟ at-Titmidzi 

menyatakan bahwa, hadits ini tidaklah menunjukkan Ali bin Abi 

Thalib menjadi pengganti Rasulullah saw setelah wafat, tetapi hanya 

menunjukkan betapa mulianya kedudukan Ali di sisi Nabi dan 
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keutamaannya, tidak seperti halnya yang dipahami oleh orang 

Syi‟ah.
141

 

12. Hadits riwayat Imam Bukhari  

 

Artinya: Dari Ma‟qil bin Yasar, dari Al-Hasan, sesungguhnya 

Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma‟qil bin Yasar ketika dia sakit 

sebelum dia meninggal. Maka Ma‟qil berkata kepada Ubaidillah bin 

Ziyad: aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang telah 

aku dengar dari Rasulullah  . aku telah mendengar beliau bersabda: 

“Tiada seorang hamba yang diberi amanah rakyat oleh Allah lalu ia 

tidak memeliharanya dengan baik, melainkan hamba itu tidak akan 

mencium bau surga.” 

  Kandungan Matan Hadis 

Imam an-Nawawi mengutip pendapat Imam Qadhi I‟yad dalam 

Syarah an-Nawawi Muslim, menjelaskan bahwa, hadits ini merupakan 

ancaman dari Nabi bagi para pemimpin yang tidak amanah dalam 

menjalankan tugasnya, tidak menjaga kemaslahatan agama dan dunia 

atas orang-orang yang dipimpinnya, menyia-nyiakan hak-hak orang 

yang dipimpin, sikap pemimpin yang seperti ini dianggap dosa besar, 

menyengsarakan, dan menjuhkan dari surga.
143
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Ungkapan Imam an-Nawawi diatas juga senada dengan ungkapan 

Imam Muhammad A‟lan dalam kitab Dalilu al-Falihin Li Thuruqi 

Riyadussalihin, bahwa, jika seorang pemimpin sudah menyia-nyiakan 

amanah yang sudah diberikan kepadanya niscaya haram baginya 

masuk surga dan tidak akan pernah mencium bau surga.
144

.  
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     BAB IV 

ANALISIS HADITS – HADITS KEPEMIMPINAN 

A. Pengertian pemimpin Menurut Hadits Nabi 

Di dalam Islam adanya seorang pemimpin memang harus adanya dalam 

komunitas sekecil apapun itu. Hal ini peneliti pahami dari ungkapan  فهٛؤيطٔا

ااسْى
145

 Bila kita cermati memang pada kenyataannya bahwa keharusan adanya 

seorang pemimpin menjadi sesuatu hal yang mutlak diperlukan dalam setiap 

komunitas, sebab Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya selalu berkumpul, bergaul, berinteraksi sosial dengan sesamanya. 

sehingga hal tersebut sangat rentan sekali dengan konflik, oleh karena itu mereka 

membutuhkan seorang pemimpin yang dipercaya dan mampu memimpin, 

sehingga mereka terhindar dari perpecahan, perbedaan pendapat, yang membawa 

kepada kebinasaaan sebagaimana ungkapan Abu Thayyib dalam A‟un al-Ma‟bud. 

          Selanjutnya Pengertian pemimpin dalam hadits Nabi saw dapat peneliti 

pahami dalam hadits 
  :penjelasannya sebagai berikut كهكى ضاع اند146

  Hadits ini dipahami senada antara an-Nawawi dan Muhammad A‟lan di 

dalam mengartikan ungkapan ضاع yaitu, orang yang memelihara dan diberi 

amanah atas kemaslahatan apa yang diamanatkan. Dia dituntut berbuat adil dan 
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melakukan apa yang menjadi maslahat hal tersebut, dan penuh tanggung jawab. 

Ungkapan pemimpin pada hadits ini terletak pada kata ضاع 

  Muhammad A‟lan juga menjelaskan secara rinci satu persatu apa yang 

menjadi tanggung jawab seorang pemimpin mulai dari tingkat kepala Negara 

sampai seorang budak. 

  Bila dianalisa apa yang diungkapkan hadits ini hanyalah sebagai contoh 

belaka, sebab diawal redaksinya saja sudah menyebutkan setiap orang adalah 

pemimpin ( كهكى ضاع ), sehingga redaksi selanjutnya hanyalah sebagai contoh 

aplikasinya. Hadist ini juga sangat jelas menerangkan tentang kepemimpinan 

setiap orang muslim dalam berbagai posisi dan tingkatannya. Mulai dari tingkatan 

pemimpin rakyat sampai tingkatan budak, bahkan jika kita berpijak di dalam 

Fathl Bari, Ibnu Hajar menyatakan bahwa, hadits ini juga menyiratkan bahwa 

sampai tingkatan memimpin diri sendiri pada ungkapan (كهكى) artinya setiap 

individu untuk memimpin, mengarahkan dan menuntun dirinya pada jalan 

kebaikan dan kebenaran. Setidaknya setiap individu harus mengendalikan hawa 

nafsu dan mengontrol perilaku atau anggota badannya yang kesemuanya itu kelak 

harus dipertanggung jawabkan kepada Allah swt.
147

 

 Dari titik ini dapat dipahami bahwa Pemimpin dalam perspektif hadis Nabi  

bukanlah hanya semata-mata bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan 

pada suatu lembaga, instansi, dan atau organisasi tertentu, akan tetapi pemimpin 
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berlaku juga bagi setiap individu yang sejak lahirnya memiliki wilayah 

kepemimpinan sekalipun hanya memimpin dirinya sendiri. 

 Dari uraian di atas dapat di tarik benang merah bahwa pemimpin dalam 

prespektif hadits Nabi adalah, setiap orang yang diberikan amanah dan 

kepercayaan oleh Allah untuk melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-

baiknya yang kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt, 

sekalipun wilayah kepemimpinannya hanya lingkup memimpin dirinya sendiri. 

B.  Kriteria pemimpin Ideal Menurut Hadits Nabi saw 

Hadits-Hadits Nabi yang menjelaskan yang menjelaskan tentang seorang 

pemimpin yang betul-betul berkualitas dan ideal harus memenuhi kriteria-kriteria 

yang mutlak dimilikinya. Gambaran hadis Nabi tentang kriteria pemimpin  

sebagai berikut: 

1. Memiliki jiwa kepemimpinan (suku Quraisy), menepati janji, 

mempunyai rasa kasih sayang, dan adil. 

Kriteria seorang pemimpin harus mempunyai jiwa 

kepemimpinan (leadership) peneliti pahami dari ungkapan    ٍايءًٖة  ية

قةةطٚش
148

. Syarat ini jika dipahami secara tekstual adalah seorang 

pemimpin harus dari suku Quraisy, sehingga terkesan nepotisme dan 

rasialis. 
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Konsepsi kepemimpinan ini jika dianalisa dengan pendapat 

Ibnu Khaldun dalam Muadimmahnya, maka akan menemukan titik 

terang dan tidak terkesan nepotisme dan rasialis. Menurutnya, 

kepemimpinan Quraisy tidak berarti harus dari suku Quraisy tetapi 

pada karakteristik kepemimpinan Quraisy yang kharismatik, tegas, 

kuat dan tangguh. Pokok persoalan kepemimpinan bukan pada orang-

orang Quraisy, tetapi pada sifat dan karakter yang memungkinkan 

seseorang layak untuk menjadi pemimpin sama seperti karakter yang 

dimiliki suku Quraisy pada saat itu.
149

 

Jika dianalisa dengan pendekatan sejarah harus diakui bahwa 

suku Quraisy sudah dikenal sejak dulu sebagai orang yang paling 

maju dan sangat dermawan pada zamannya di dunia Arab. Hal itu 

disebabkan karena mereka mempunyai koneksi sudah melakukan 

perjalanan yang jauh untuk berdagang.
150

sehingga mereka memiliki 

koneksi yang kuat, begitu pula dengan pengetahuan tentang daerah-

daerah sekitarnya, serta penguasaan terhadap administrasi birokrasi 

pada saat itu karena pasti mereka akan berinteraksi pula dengan raja 

atau pemuka kerajaan. Selain karakter yang disebutkan dalam hadits 

di atas, sifat dasar seorang Quraisy bila memerintah, mereka juga 
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unggul dari suku-suku yang ada saat itu seperti kecakapan 

berafilisiasi, mobilisasi massa yang baik, ekonom handal, suku 

mayoritas, birokrat serta santun.
151

 Hal ini juga diperkuat ungkapan 

Ibnu Khaldun yang dikutip an-Nawawi dalam Syarah an-Nawawi, 

bahwa, ungkapan Nabi terkait kepemimpinan Suku Quraisy karena 

akan ada banyak kemaslahatan yang akan ditimbulkan. 

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

jelas  kepemimpinan Quraisy yang disebut oleh Nabi, tidaklah harus 

dari suku Quraisy, dan itu hanya merupakan simbol dari jiwa 

kepemimpinan yang ideal pada saat itu dan menjadi referensi untuk 

menentukan kriteria pemimpin umat Islam pada masa sesudahnya. 

Kemudian ungkapan 
152 ااسةةمطإًا فطاًةةٕ اٌ ٔفةةٕا  ,  ,اٌ عرْةةسٔا 

dan   اٌ اكًةٕا عةسنٕا, bahwa Nabi menyiratkan seorang pemimpin harus 

mempunyai rasa kasih sayang , adil, dan menepati janji. 

Dari keseluruhan uraian di atas hadits ini meyiratkan empat 

karakter seorang pemimpin yaitu: yang pertama:, mempunyai jiwa 

kepemimpinan, yang kedua:, mempunyai rasa kasih sayang, yang 

ketiga:, adil dan yang terakhir adalah, menepati janji       

2. Profesional 

Kriteria ini peneliti pahami dari ungkapan
153

  ّ  dan غٛةةط اْهةةة

ungkapan  الساعة
154
  analisanya sebagai berikut: 
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Sebagaimana uraian pada bab III bahwa menurut Mustafa al-

Ghulayaini ungkapan غٛط اْهّ  mengisyaratkan, jika urusan diserahkan pada 

bukan ahlinya, maka tunggulah saat kegagalan dan kerusakannya. Dan. 

Sebagaimana ungkapan Abdul Rauf bahwa kata  انسرع disini tidak 

diartikan hari kiamat, tetapi diartikan sebuah kehancuran, kecarut-marutan, 

kebodohan yang merajalela, kelemahan Islam, ketidakmampuan orang-

orang yang profesional dan kompeten untuk menegakkan kebenaran dan 

merealisasikannya dalam kehidupan dunia, laksana hari kiamat yang 

dahsyat. 

Berangkat dari penjelasan teks tersebut dapat ditarik sebuah 

pemahaman dalam hadits ini bahwa kehancuran, kekacauan dan 

ketidakadilan akan terjadi jika suatu pekerjaan atau jabatan apapun, 

terlebih lagi urusan agama jika diberikan kepada orang yang tidak amanah 

dan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, bukan hanya pemimpin atau 

pejabat yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berupa 

kekacauan karena tidak menunaikan amanah karena memilih dan 

mengangkat orang-orang yang tidak amanah pada suatu jabatan, dengan 

demikian, hadits di atas menekankan profesionalisme yang di tunjukkan 

oleh kata  ّغٛطاْه (tidak profesional) 
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Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa seorang 

pemimpin harus professional. 

3. Sesuai aspirasi rakyat 

Kriteria ini peneliti pahami, dari ungkapan  ذٛرض ائًمكى انصٍٚ تحبَٕٓى

تبغعُٓى ٔٚبغعَٕكى  شطض ائًمكى انصٍٚ ٔ ٔٚحبَٕكى ٔٚصهٌٕ عهٛكى ٔتصهٌٕ عهٛٓى

ٔتهمَُٕٓى ٔٚهمَُٕكى
155
   

Ungkapan ini bila dianalisa bahwa menuntut adanya keserasian 

atau kerjasama yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin, semua itu 

dapat terwujud dengan diangkatnya pemimpin yang dapat diterima oleh 

masyarakat karena pemimpin merupakan representase dari suara rakyat 

sehingga tidak berlebihan bila sebuah kalimat yang sering di gunakan 

dalam menggambarkan keagungan aspirasi rakyat tersebut dengan 

ungkapan “suara rakyat adalah suara Tuhan” walaupun ungkapan ini 

masih perlu direnungkan ulang. 

Dari titik ini dapat ditarik benang merah bahwa seorang pemimpin 

harus sesuai dengan aspirasi rakyat 

4. Berpegang teguh pada kitabullah (Al-Qur’an) 

           Kriteria ini peneliti pahami pada ungkapan     ٚقٕزكى بكمرب اهلل تمر

نٗ
156

.  
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Sebagaimana ungkapan an-Nawawi bahwa, sekalipun seorang 

budak menjadi seorang pemimpin, maka yang dipimpin wajib untuk taat 

dan mengikutinya, jika masih berpegang pada kitabullah (Al-Qur‟an). 

Bila dianalisa dari uraian an-Nawawi tersebut bahwa yang perlu 

digaris bawahi adalah berpegang pada kitabullah, artinya bahwa ungkapan 

seorang budak itu hanya merupakan sebuah contoh kasta terendah pada 

saat itu dan hanya untuk penekanan betapa pentingnya seorang pemimpin 

harus berpegang pada kitabullah, dan wajib untuk ditaati.
157

. Berarti esensi 

yang ingin disampaikan pada ungkapan tersebut adalah setiap orang, 

siapapun itu  ketika menjadi pemimpin dan berpegang teguh pada 

kitabullah (Al-Qur‟an) wajib untuk ditaati dan diikuti, berarti ini 

mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus selalu berpegang teguh 

pada kitabullah (Al-Qur‟an) di dalam menjalankan roda 

kepemimpinannya. 

5. Memberikan hak-hak orang yang dipimpin 

Kriteria ini peneliti pahami dari ungkapan 
 berpijak اعةةْٕى اقٓةى  158

pada ungkapan Abi Jamrah di dalam Bahjatu an-Nufusnya
159

 ketika 

menjelaskan ugkapan ini, bahwa pada dasarnya ungkapan ini maksudnya 

adalah orang yang dipimpin harus memberikan hak orang yang memimpin 

berupa hak untuk ditaati dan diikuti. Ungkapan ini juga dapat dipahami 

                                                             
157 An-Nawawi, Op. Cit. Juz VI, h. 3515 
158 Muslim, Op. Cit, Bab. al-Amru Bi Baia‟t al-Khulafa‟ al-Awal Fa al-Awal h. 132 
159

 Abu Muhammad Abdullah bin Abi Jamrah al-Andalusy, Bahjatu an-Nufus Syarh 

Mukhtasar Shaheh Bukhari, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, t. th),  Juz IV h. 50 



 

bahwa seorang pemimpin juga harus memberikan hak-hak orang yang 

dipimpin berupa dilayani, dilindungi, disejahterakan dan sebagainya. 

Pada ungkapan di atas berarti jelas bahwa disamping menjelaskan 

seorang pemimpin yang harus diberi haknya berupa untuk ditaati dan 

diikuti, tetapi juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin juga harus 

memberikan hak-hak orang yang dipimpin. 

Dari titik ini dapat ditarik benang merah bahwa seorang pemimpin 

harus memberikan hak-hak orang yang dipimpin. 

6. Mengambil kebijakan harus berpijak pada sebuah kemaslahatan dan 

seorang pemimpin harus siap dikritik. 

Kriteria Mengambil kebijakan harus berpijak pada sebuah 

kemaslahatan ini penulis pahami dari asbabul wurud hadits     ٗبمةث انُبةٗ صةه

اهلل عهٛةّ ٔسةهى انةد   
160

  Sebagaimana diungkapkan Ibnu Hajar al-Asqhalani 

dalam Fathl Bari bahwa asbabul wurud hadits ini adalah terkait dengan 

pengangangkatan Usamah bin Zaid sebagai panglima perang oleh 

Rasulullah, akan tetapi sebagian sahabat menolaknya, diantaranya adalah 

ialah Aiyasy bin Abu Rabi'ah ra. dia berkata: "Bagaimana Rasulullah 

mengangkat anak muda yang belum berpengalaman ini, padahal banyak 

lagi pemuka-pemuka kaum Muhajirin yang pernah memimpin perang".  

karena dianggap masih terlalu muda. Apalagi masih banyak sahabat-

sahabat yang lebih senior yang masuk di bawah kendali Usamah seperti, 

Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah, Qhatadah bin Nu‟man. 

                                                             
160

 Al-Bukhari, Op. Cit.  Kitab. Ahkam, Bab. Man  lam  ya,tarisbi to,ni man  la ya,lamu fi 

al –umara,i haditsan, h. 460 



 

Maka ketika Rasulullah mendengar desas-desus tersebut Beliau berkata 

seperti halnya hadits di atas. 

Bila berpijak pada asbabul wurud tersebut ada satu hal yang sangat 

urgen dan mendasar yang belum terungkap, yang menyebabkan para 

sahabat melakukan protes kepada Rasulullah yaitu alasan Rasulullah 

mengangkat Usamah bin Zaid yang menuai kontroversi dikalangan para 

sahabat itu. 

  Di dalam buku al-Rahiq al-Makhtum, karya Safiy al-Rahman al-

Mubarakfuri, Sejarah Hidup Rasulullah, Pent. Halim Tri Hartono, 

menyatakan bahwa, alasan pengangkatan tersebut adalah, karena ada 

sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan. yang pertama:, Nabi 

menginginkan terjadinya regenerasi ditubuh kepemimpinan pada saat itu. 

Yang kedua:, Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid, karena 

pertimbangan ayahnya (Zaid bin Haritsah) yang wafat dalam perang 

Tabuk sehingga diharapkan Usamah memiliki motivasi ganda dalam 

memimpin perang sebagaimana yang telah dilakukan ayahnya.
161

 

Berpijak dari uraian diatas  Rasulullah mengajarkan bahwa seorang 

pemimpin ketika mengambil kebijakan harus berpijak pada sebuah 

kemaslahatan. 

Kriteria sorang pemimpin harus siap dikritik, peneliti pahami dari 

ungkapan 
162 فٗ ايرضتّفةمٍ بمط انُرغ   menunjukkan bahwa seorang 
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pemimpin bisa saja dikritik, karena ada keinginan mengetahui alasan 

pengambilan keputusannya. 

Dari titik ini dapat ditarik benang merah bahwa seorang pemimpin 

harus siap dikritik. 

7. Harus adil 

Kriteria ini peneliti pahami dari ungkapan 
163 اييرو انمرزل  (Imam / 

pemimpin yang adil) artinya seorang pemimpin haruslah bersikap adil 

pada yang dipimpinnya, sebab pemimpin yang adil memang menjadi 

tonggak bagi kemaslahatan seluruh umat manusia, tanpa pemimpin yang 

adil maka kehidupan ini akan terjebak kedalam jurang penderitaan yang 

cukup dalam. 

Dari titik ini dapat ditarik benang merah bahwa seorang pemimpin 

harus adil. 

8. Dilarang meminta jabatan dan pemimpin harus mampu 

melaksanakan tugas (kompeten) 

Kriteria seorang pemimpin dilarang meminta jabatan ini peneliti 

pahami dari ungkapan
164

 ungkapan ini secara jelas يتسرل اييرض  

menyatakan adanya larangan meminta jabatan.  

Di dalam kajian ini penting juga peneliti tambahkan agar lebih 

komprehensif di dalam memahaminya bahwa, jika meminta jabatan 

dilarang di dalam Islam seperti halnya tertera pada ungkapan diatas, lalu 
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bagaimana dengan apa yang dilakukan Nabi yusuf as yang meminta 

jabatan dan menonjolkan dirinya  agar diberi jabatan sebagai seorang 

bendaharawan? sebagaimana tertera di dalam Al-Qur‟an surat yusuf: 5 

yaitu: 

                   

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); 

Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan". 

 

  Bila kita cermati secara dhahir lafdzhi dua dalil di atas Nampak 

seperti betentangan, tetapi sebenarnya ada titik temu bila dianalisa lebih 

lanjut.. Di dalam Tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan 

bahwa,” Nabi Yusuf as meminta dan menonjolkan dirinya untuk diangkat 

menjadi pemimpin, karena ia melihat tidak ada orang yang teguh 

memperjuangkan kebenaran dan mengajak umat kepada kebenaran, dan ia 

merasa mampu untuk itu, namun ia belum dikenal. Oleh karena itu ia perlu 

meminta dan menonjolkan dirinya, apalagi dalam ayat tersebut Nabi Yusuf 

menawarkan dirinya sebagai bendaharawan Negara dengan menyebutkan 

visi dan misinya terlebih dahulu dan mengakui bahwa dia punya ilmunya 

dan mampu menjalankannya”.
165

 

  Dari uraian ini dapat ditarik benang merah bahwa meminta jabatan 

atau menonjolkan diri agar menjadi seorang pemimpin diperbolehkan, 

sepanjang dia merasa mampu dan mempunyai ilmu terkait jabatan yang 
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dimintanya, dan yang tak kalah penting adalah punya niat ingin 

memperjuangkan kebenaran dan mengajak kepada kebenaran. 

Kriteria seorang pemimpin harus mampu melaksanakan tugas atau 

orang yang berkompeten dalam bidangnya , peneliti pahami dari ungkapan 

an-Nawawi ketika menjelaskan terkait hadits ini. Di dalam redaksi Syarah 

an-Nawawi, Imam an-Nawawi menggunakan redaksi sebagai berikut:,   

يمّ اعرَ  كًر  ٔانحكً  فٗ اَّ ي ٕٚنٗ يٍ سرل انٕيٚ  اَّ ٕٚكم انٛٓر ٔيتكٌٕ

صطذ فٗ اسٚث عبس انطاًٍ بٍ سًط  انسربق ٔاشا نى تكٍ يمّ اعرَ  نى ٚكٍ كفر ٔي 

166
 pada ungkapan ini yang perlu digaris bawahi adalah  ٕٚنٗ غٛط انكفء

ungkapan ٔي ٕٚنٗ غٛط انكفء ( jabatan tidak boleh diserahkan kepada 

selain orang yang mampu melaksanakannya) artinya  dari ungkapan 

tersebut bahwa hadits ini juga bisa  dipahami bahwa seorang pemimpin 

haruslah orang yang dianggap mampu melaksanakan tugasnya atau 

berkompeten. 

Dari uraian ini dapat ditarik benang merah bahwa hadits ini 

disamping berbicara tentang larangan meminta jabatan, tetapi juga 

menyiratkan bahwa seorang pemimpin haruslah seseorang yang dianggap 

mampu melaksanakan tugasnya atau berkompeten. 
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9. Amanah 

Kriteria ini peneliti pahami dari ungkapan   فهى ٚحةٓر بُصٛح  اي نى

ٚدس ضائح  اندُ 
167

 Hadits ini pada dasarnya adalah ancaman bagi para 

pemimpin yang tidak menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya, 

niscaya tidak akan pernah  mencium semerbak wanginya surga. Dari titik 

ini dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus amanah. 

10. Menunjuk pengganti sementara (ad interim / plt) jika ada sesuatu hal 

yang menyebabkan seorang pemimpin tidak bisa menjalankan tugas 

sebagaimana mestinya 

Kriteria ini peneliti pahami dari asbabul wurud hadits   ذهف ضسٕل

اهلل صهٗ اهلل عهّٛ ٔسهى عهٗ بٍ ابٗ اهّب اند
168

 

  Untuk mengungkap hal yang tersirat yang relevan dengan 

penelitian ini, maka peneliti mencoba menganalisa hadits ini dengan 

mengangkat asbabul wurudnya. Di dalam buku Ar-Rahiq al-Makhtum : 

Sejarah Hidup Rasulullah, karya Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, pent: 

Halim Tri Hantoro, disebutkan bahwa: 

  “Pada bulan Rajab tahun sembilan Hijriah, Rasulullah saw bersama 

para sahabat berangkat ke Tabuk untuk berperang melawan tentara 

Romawi yang ada di Tabuk, sebab pada saat itu Tabuk berada di bawah 

kekuasaan Romawi. Seluruh penduduk Madinah ikut berangkat berperang, 
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terkecuali para wanita, anak-anak, orang-orang lanjut usia, serta orang-

orang yang udzhur. Seperti biasa, apabila Rasulullah saw akan pergi 

berperang keluar kota madinah, beliau selalu mengangkat seorang pejabat 

sebagai wakilnya guna mewakilinya selama dalam bepergian (apabila 

menggunakan istilah sekarang adalah pejabat ad interim atau plt). Pada 

saat perang tabuk Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pejabat 

ad interim menggantikan Rasulullah, ketidak ikut sertaan Ali bin Abi 

Thalib pada perang Tabuk, dijadikan bahan ejekan dan senjata oleh orang-

orang Munafik untuk mengolok-olok Ali bin Abi Thalib, bahkan orang-

orang Munafik menghembuskan berita bohong bahwa, Rasulullah sengaja 

meninggalkan Ali bersama kaum wanita dan anak-anak karena Rasulullah 

tidak suka kepada Ali bin Abi Thalib. Karena terpancing ejekan mereka, 

Ali pun keluar mengejar pasukan Rasulullah. Setelah berhasil mengejar  

dan bertemu dengan beliau, seraya menangis Ali bekata:”   ٗ انُسةرء   ترهفُةٗ فة

بٛرٌٔانصة  ”  mendengar apa yang disampaikan Ali tersebut,  beliau tidak 

mengijinkannya masuk ke barisan perang dan memerintahkannya utuk 

kembali ke Madinah dan berkata اير تطظٗ اٌ تكٌٕ يُٗ بًُعن  ْرضٌٔ يٍ 

.”يٕغ غٛط اَّ يَبٙ بمسٖ
169

 

  Bila dicermati pada asbabul wurud di atas secara exsplisit tidaklah 

menjelaskan dan tidak ada korelasinya sama sekali dengan isyarat dan 

pelegimitasian Ali bin Abi Thalib adalah pengganti yang sah pasca 
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Rasulullah wafat, seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Syi‟ah. 

Akan tetapi hadits ini menyiratkan dua hal, yang pertama: keutamaan Ali 

bin Abi Thalib di sisi Rasulullah. Yang kedua: penunjukkan Ali bin Abi 

Thalib sebagai pejabat ad interim atau plt pada saat Rasulullah akan 

berangkat berperang ke tabuk. 

  Dari titik ini dapat kita pahami dan simpulkan bahwa, di samping 

Rasulullah menyebutkan keutamaan Ali di sisi beliau, tetapi juga 

Rasulullah mengajarkan bahwa, ketika seorang pemimpin ada sesuatu hal 

yang menyebabkan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana 

mestinya, maka harus menunjuk seseorang menjadi ad interim atau plt 

untuk menggantikan sementara posisinya. 

   

 

   

 

 

 

  



 

BAB V 

    PENUTUP 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang telah lalu, peneliti memiiki 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemimpin dalam perspektif hadis Nabi adalah setiap orang yang 

diberikan amanah dan kepercayaan oleh Allah untuk melaksanakan 

amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab 

yang kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt, 

sekalipun wilayah kepemimpinannya hanya lingkup memimpin dirinya 

sendiri 

2. Kriteria pemimpin yang ideal berdasarkan hadits-hadits Nabi saw. 

paling tidak memenuhi 15 kriteria , yaitu seorang pemimpin memiliki 

jiwa kepemimpinan, mempunyai rasa kasih sayang, adil, menepati janji, 

professional, amanah, sesuai aspirasi rakyat, berpegang teguh kepada 

kitabullah (Al-Qur‟an), menunaikan hak-hak yang dipimpin, 

mengambil kebijakan berpijak pada sebuah kemaslahatan, siap dikritik,  

tidak meminta jabatan, mampu melaksanakan tugas (kompeten), 

menunjuk pengganti sementara (ad interim / plt) jika ada sesuatu hal 

yang menyebabkan seorang pemimpin tidak bisa menjalankan tugas 

sebagaimana mestinya. 

 

 



 

B.   Saran-saran 

              Alhamdulillah wasyukurillah segala puji bagi Allah dengan rahmat dan 

kekuasaan yang dianugerahkan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan segala kekurangan. Peneliti sadar bahwa dalam penelitian 

skripsi ini banyak kekurangan dan kekhilafan, maka saran dan kritik yang 

konstruktif sangat peneliti harapkan. Di kesempatan ini peneliti juga ingin 

menyampaikan bahwa tidak dapat dielakkan akan selalu terjadi pebedaan 

pendapat dan pandangan di dalam memahami dan mengamalkan syari,at, dari itu 

peneliti berharap untuk generasi Islam selanjutnya agar bisa lebih 

mengembangkan lagi tentang judul skripsi kepemimpinan ini. 
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